
~usolininin oğlu nereye gitti 

Bugün Bükreşte n1ühin1 mü
dafaa tecrübeleri yapılacak 

Bükreş, 6 (A.A.) - Yarınki salı günü Bük. 
reşte, mühim müdafaa tecrübeleri yapılacaktır. 

Bu tecril'belcrdcn maksat, halkı, hava tehlikesi 
vukuunda alınacak tedbirlere alıştırmaktır. 

l-'are Übon, 6 (A.A.) - Bruno Musolini, tay. 
Sat adae Yeşilburun adaları grupuna dahil olan 

sına hareket etmiştir. 
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itaıyada . halk 
ve vatikan 

'1arp istemiyor 
ita/yan veliahdi dün ric 

papa ile görüştü r J( ~»~~· 
~i~ · I 1 k B ~·~Jj,.ı ~" aı .harp Cephesi ta yan 1 n a rarı ren- Narviko müttefik a.•kcrlcriıı ilıraeını gösteren temsili bir r..,;m 

utt~ıklerin lehine ner'de verilmiş! N arvikte müthiş kar f 1rt1-
,1~~1~d2:an: ASIM us Roma, 6 ( A.A..) - ltalyan YC)İ_ l'alikan, 6 ( A.A..) - ltal)-'3 Yeli_ h u·· k u·· m 
~~tç ..- e k d ahdi ve refik:m bugün ~aat 11 de ah ti ile karısının bugün Papaya 
t\~ 1tfe · avam amarasm 8 \'atik:ınt ziy:ıret ederek Papa tara- yaptıkları zi3·aret lt:ılyada büyük nas l 
Nı~ c:;:e dair/eni~en mü- fından resmen kabul olunmuşlar. bir aliıka uyandırmıştır. Bu r.iya-

•• 
. suru.lıor 

•• 

o.... ~ J • ran e eceğıni yan dır. Bu zı·~·aret ernasında ftal'-·anın t• t b' · ı . ç;:'~ t llgılız tebliğinden anlı. ,, , ,, re ın amamen ır cemı c zıyareti 

~~i~~~~ ;~·~;u;;~~~;~;;;;k~,;·;·~;~~~~·;~~~:~~~~: Dört bin Alman, lngiliz 
1~' tr.ek ..... ı.ı • .onunu donanmasının bom bar-
~~~:.~f\:"~~ geçmiye hazırlandıkları yalan 
~ı~:;~;~:~:; Yunan hududunda yaptığımız tahşidat-ı dımalll altında dağıldı 
~·~ k1ı otveçteki İngiliz ve t B 1 • 1 d h b • k 
s~ \ı.4 VvetJcrinin geri çekil~ an u garıs anın a a erı yo 
~~:'brnlelceti Almanlerın 
~ i Ilı" ırakmak demek de. 
~ ~~i httc!iklel' Norvcçte açı-

Londra, 6 (Hususi) - Şimali Nor. 
veçte mUthlıt kar fırtmalnrına rağmen 
Narvikte hareka.t devam etmektedir. 

'""'~ lt-p cephesini muhafa. 
!~~~erdir. Nitekim cenup. 
~~~"'-le kuvvetler Norveçin Meclisin 

(Y azı.!1 ~ üncüde) 

dünkü toplantısında 
~ i ~i alarma sevk ve ih. d' l~\lerdir ve edilmektedir. 
l~~llıı~ müttefikler tarafın. 
>~ ~ l n _çekilnek ıimalde 

------------------------------~"'ttwwwz-awwwııı ~'""'swwwa ._.:g ~ ~ ..__........... 

11 ~~tlchnde tatbik edilen 
~ · Lit 11'~ hatalı olduğu anla. 
l· Ş~'t'tttj la.ırn değiıtirilmeıin. 

Başvekil petrol mıntaka 
'4' 1>4eı· r. 

lıiı~ •:t Not\' h·'kA ti' k". 
~l\fl k eç u ume or 

~v::~i;i~nci1;;:~ sı hakkında izahat verdi 
Doırnabahçe izdiha
l"rlının keşfi yapıldı 

1 ~~~~~, 
:}~~1:1 
... --'~~ ......... l 

Ankara, 6 (,t.A.) - B. ~f. Meclisi 
bugün doktor Mazhar Germen'in 
riyasetinde toplanarak celsenin a
çılmasını · müteakip Denizli mebu
su Emin A~lan (Tokat) ın beledi_ 
Ye kanununun 23 üncil maddesinin 
6 ncı fıkrasının de#iştirilmesini is
teyen teklifine ait dahiliye encü
meni mazbatuını tasvip etmiş ve 
Diyarbakır istasyonundan Irak v~ 
fran huclutlarına kadar yapılacak 
demiryolları kanununun birinci 
maddesinin tadili hakkındaki lbL 
hayı müzakere eylemiştir. 

Bu münasebetle <;Öz alan Hasan 
Fehmi Ataç (Gümüşane): Beşiride 
petrol memhalarının keşfedilmiş 

bulunması dola}"l'>İle bu havza y:ı
kınından geçen Diyarbakır - Irak 
hnttınclan buraya temdit edilecek 
bir şulıc hattına ihtiyaç olacıığını 
ileri siirerek hu h:ıttın inşası cihe. 
tinin mevzuu müzakere kıınun ile 
nar.arı dikkate :ılınmasını istemiş 

\'C bu maksatla bir de takrir ver. 
mi şiir. 

Bu mütaleaya karşılık olarak Baş
vekil Doktor Refik S:ı:rclam aşağı . 
da ki izahatı vererek elemiştir ki: 

"- Malumuiıliniz, o ınıntnlrny:ı 
gittim, dolaştım ,.e dün geldim. 
(Hoş geldiniz sesleri). 

( Dcorım1 4 ihır.iitfr ' 

Norveç hariciye -nazırı diyor ki: 

nu mıntakada bulunan 4000 kadar tefl}tlerln acvkUlcoyı hareketleri en 
Atman tnglllz donanmnsmm §lddeUI ı:nUsait eeralt altında lnkl§a! etmek. 
bombardımanı altındadır. tedlr. 

tsveçten gelen haberler Nnrvik Uze. 
rinc yapılan 1nglllz hava taarruzları. 
nı bildirmektedir. 

l\lerkczl Norveçte, Norvec;: kıtaları_ 
Röros ile Störcn arasında Almanlara 
mukavemet göstermektedirler. Garp. 
te Almanlar Gronz'dnn şimale doğru 
harekete geçınlşlerdlr. Dlğı-r bir Al. 
mıın kolu dn. merkezden ıılınalo uzan. 
ınağa çalt§mıılttadtr. 

Norveçlilerin modern ve motörlU 
olan 6 mcı fırkaalrı bu gihi harekeL 
lcrl önlemek Uzerc hazırdır. 

Londra, 6 (A.A.) - Reuterln aldı. 
ğt son haberlere göre, mUtteflk kuv. 
vetıerl, Narvlk'e derece dı-rcce yak. 
tnıımaktadır. 

Londrn. askeri mahfilleri, bu mmta.. 
kad:ı. süratli hıırekt\ta inli.zar olun. 
mıımnst fakat bir siper harbinin bek. 
ıenmesl lcabcttlğinl kaydeylı-mektedir. 

J'arlıı, G (A.A.) - SalA.hlyettar 
Fransız mnhflllerindc mhhaU tabak.. 
kuk etmiş malOmata istinaden bu sa. 
bah şöyle denilmekte idi: 

Narvlk mıntnkasında müttefiklerin 
hava. ve deniz kuvvetleriyle kara ba.. 
taryıılarının şiddetli bombardımanla. 

rma. mnruz kalan Alman kıtaları da
hıı müsait şartlar altında mukavemet 
etmek Uzcre dağılan mUfrczclerinl 
topla.mağa tcşebbUs etml:ı;lerdir. MUt. 

Norveçln cenubunda muharebeler 
cereyan etmektedir. ~orvcç kıtalıırı 

bllhasaa österdal vadisinde Alınanla. 
ra kahramanca mukavemete dc\•anı 

(Devamı 4 üncil<le > 

Günlerin Peşinden: 

Bir usul müşabeheti 
Hakim, kasap, aşçı, hatta çen. 

gi çıkarmakla §öhl"et almıı kasa .. 
balar, nahiyeler, köyler tanıdığı. 
mız gibi dilenciıi ile, bilhasaa çı .. 
kardığı dilencilerin mahareti ile 
tanmmı! yerlerden ele bahseder. 
lcr ve misal olarak ıu fala-ayı an. 
labrkc-: Ocaktan yetiıme, yani 
san'atında mahir bir dilenci bir 
gün adamın birinden on para ia.. 
temİ§: 

- Yok! 
Cevabmı alınca bu defa: 
- Öyle İıe beş para veri 
Demiı. Yine: 
-Yok! 
Cevabı ile kar§ılaımı§. O va.. 

kit: 
- Bir cigara ver! 
Demiş. Adamdan: 
- Cigara da yok! .. 
Mukabelesini göl"üncc bu 

da: 
defa 

- Bari bir cigara kağıdı ver! 
Demiş; cigv:a olmıyan ad<\mda 

cigara kağıdı bulunmaz, deme
miş: 

dün 11apı1an keşifte mah.kemeye 
polis miuWrü Salih fülıç 

kili Adnan Şakir ile hazır bu
lun uyorlardr. 

HAdlse şahitlerinden emni
yet ikinci şube mtidtir mua
vini Tevfik ile Beşiktaş emni
yet Amiri Lütfi de keşifte bu
lunmuşlardır. 

"Şimal ordusile hakiki muhare
be kabiliyetimizi göstereceğiz,, 

Bu misal şunu gösterir ki di. 
lencilikte maharet sadece iste. 
mektedir; istenilen şeyi alama. 
yınca ümidi kesmemek, yine iıtc. 
yecek bir şey bulrbilmektir. 
Vakıa §U dilenci fıkraımdaki 

tiple lt~lya.nın isteği arasında hiç 
münasebet yok; fakat Roma im. 
paı-atorluğunun mirası ile Amc. 

Heyet evvele\ sarayın bahçe
kapısr önUnde tetkiklerde bu
lunmuş. bahçeyi dolaşmış ve 
munyede salonunda mUnaka
şasını yapmıştır. 

Keşır heyeti raporunu bu
glinlerde ikinci ağrrceza mah
kemesine ''erecek. oradan da 
lz.mltc yollanacaktır. 

Londra, 6 (Hususi) - Norveç 
hariciye nazırı Profesör Kot bu. 
gün Davnig Strit 10 da Çember
layn tarafından kabul olunmuş 
ve Foreygın Ofis'de İngiliz hari. 
ciye nazın Halifaks ile görüş. 
müştür. 

Bu gece Londrada bir nutuk 
söyleyen Profesör Kot Norveç 
vaziyeti hakkında ıunları söyle. 
miıtir: 

"Norveçte henüz harbe girme_ 
mi~, fakat pek mükemmel bir su
rette talim ve terbiye görmÜJ bir 

ordu vardır. Bu şimal ordusudur. 
Son zamanlarda bir Rus taarru. 
zuna uğramaktan endişe ediyor. 
duk. Bu sebeple şimal ordumuzu 
mükemmelen hazırlamıştık. Bu 
ordumuz kahramanca dövüşmüş 
olan cenup ordumuzdan mükem. 
meldir. Şimal ordusuyla hakiki 
muharebe kabiliyetimizi göstere. 
ceğiz. 

Hiç ıuçumuz yokken Alman 
taarruzuna uğramış olduğumuzu 
biliyoruz. Bu cihetten vicdanan 
müsterihiz. Bugün Norveç büyük 

zararlara uğramış bulunuyor, ce. rika tarafından Habc§istıı.n üze. 
nupta adamakılh kırıldık. Fakat rinde ltalya.n hakimiyetinin tns. 
bu harp sona erince Norveçin de diki, yani bazan namütenahi bü. 
istiklali tahakkuk edecektir. yüklükte göründüğü halde baz.an 

Almanlar Norveçi sürpriz ile 11fmı kadar küçülmesi hadiıelero 
aldılar, hakikati söylemek lazım. ve imkanlara göre değişmesi ba. 
gelirse bu taarruzu hiç de bekle_ , kımmdan istekler arasmda bir u
miyorduk.. 'i ıul rnüşabeheti göıteriyor. Hatta 

Şurası da muhakkaktır ki, Al. Almanyanın silahla dünyaya ha. 
manya Norveçte muvaffak oldu- kim olmak teşebbüsüne nitJJeten 
ğu takdirde oradan da İngiltere. 1 ltalyanın tehditle fütühat y-.. 
ye saldırmak fırsatını elde etmiş mak teşebbüsü mahirane olduğu 
olacaktır. katlar daha da makul görünüycr:. 

HASAN KUMÇA Yl 
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Akden:zde günlcrdenba-i ka_ 
ı·aruz bir hava esmektedir. Elli 
beıinci arz derecesinin §imalinde. 
ki hnrp sahası Almanya lehine 
bazı inki~flar kaydedince Akde. 
nizcle ftalyan fnmıldanmalarma 
şahit olmıya baııladık. 

1 tnlyanın Akdeniz de aldığı &on 
vaziyeti izah edecek bazı sebep. 
ler bulunabilir: Bunlnn ~öylece 
hüllısa etmek mümkündür: 

1 - Bfr:- yarımada olruı Norveç. 
te Almanyanın mevzii zaferler el. 
de etmesi, 

il - Bu zaferlerin tayyarenin, 
deniz kuvvetlerine karşı htı.kimi. 
yeti manasını ifade ettiğine dair 
te!ııirler ynpılmasıdır. 
Almanyanın Norveç taarruzun. 

dnnbcci dikknt edilecek olursa 
bütün propaganda cihazltmnı ha: 
va kuvvetlerinin deniz kuvvetle. 
ı-inc karşı fnikiyet elde ettiğini 
ilnn ctrniye hasrettiği görülür. 
Şu son ay içinde Alman tebliğ. 

leri mütemadi bir surette İngiliz 
donanmasmın Alman hnva kuv. 
veUcri tarafından mütemadi bir 
$t:ırette tnkip edildiği ve boyuna 
imha edildiğini bildirmektedir. 

Hc~pı:;ız bir şekilde hava fai. 
kiyclini propaganda eden ve Nor. 
veç harbini buna misal gösteren 
Alman propc:ıgandasmm bu neşri. 
yattan mnksadı nedir? ."1.nksat a. 
şikiırdır. 

Almanya, lta1ynnın derhal har. 
be girmesini istemektedir. Fnkat 
İtalya bir yanmndadtt. Etrafında 
denizlere hfil;im olan devletler 
vardır. Jtalyn hariçle tcmaı:ını 
ekseriya deniz vasıtasiylc yapar. 
Bilhassa kolonileriyle olan müna. 
sebeti tamamen denizlerle temin 
olunmaktadır. Aynı zamanda ya. 
rımada her tal"aftan ateı altma 
alınabilir. 
Eğer tayyare kuvvetinin deniz 

kuvvctleı-ini tahrip edebileceği 
bir hnkikat şeklinde 1 tal yaya gös. 
terilebilircc ve 1 tal yada da böyle 
bir haleti ruhiye hasıl olursa o 
zaman l to.lyada Jlarptan çekinen. 

Veni tersanenin . 
yerı 

Mütehassısların Tuzla
daki tetkikleri devam 

ediyor 
Tuzla. sahillerinin tersane ku. 

rulmasma elverişli olup olma
drğmı anlamak için yapılan tet
kikler ilerlemiştir. Fen heyeti 
dün yanma bazı liman mütehas. 
sıshın da alarak motörle Tuz.la. 
ya gitmiştir. Tuzla koyu tersa
ne için çok elverişli bulunmu.ş
tur. Su da çok müsaittir. 

Y nlnız sahilin derinlikleri öl. 
çUlmektedir. Tetkikler bir kaç 

. g~ kadar bitirilecektir. Kati 
kararı vekalet verecektir. 

----ı;---

Vapur siparişinden 
vazgeçildi 

Dcnizyollan idaresi için ıs. 
marlanacak 11 vapur hakkında 
İngiliz firmasile yapılan milza.
kerclcr neticelenmiştir. Müna
kale Vekaleti İngiliz firmasının 
inşaat için müddet tayin etme. 
mesini kabul etmemiş ve bu 
yüzden vapurların inşasından 
şimdilik vazgeçilmiştir. 

Yirmi yıl evvelki Vakıf -
Milli Şirketler 

birleşiyor 
ı l'ılayıs ıozo 

Mlllt ekmc~ller, milli mahsulat ve 
kantar; ıılrketıerl ic;Umıı ederek Oc; 
şlrketin blrlcşUrllmcsinc karar vcr
ml§lerdlr. 

Vaktm Uc; şirketle olıın ala.kası his
se scnotlcrl hlsseclarlar tarafından 

alınarak kesllecektlr. 
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ler mücadeleye atılmaktan ihtiraz 
etınczkr. 

Norveç.de elde edilen mevzii 
muvaffakıyetler bir filonun bir 
yanmadada müessir olamıyacaiı 
için gerçekten bir misal tefkil et. 
mez. Çünkü ltnlya ile Norveçin 
tabii tanlan arasında isim mü. 
şııhcbetinden baıka benzel'lik t'Na.. 
mak epey güç olur. 

Norveç yarunadası ile halya 
yanmadası arasındaki iıim mÜ§a.. 
behetine güvenerek bir 1111\Ceraya 
atılmak akli selimin karı deiildir. 
En basit coğrafya malumatına ıa. 
bip. ~l~lar bifürlel' ki Norveç a. 
razısı ıle ltaJyan aruiıi anımda 
ıukeri itlere elveriıli olmak bakı. 
mındnn benzerlik yoktur. 

.Hava kuvvetlerinin deniz kuv. 
vetlerine fnik olması davası he. 
nüz rnünakaıa nıevzuudur. Fakat 
bu davnda harbin bava kuvvetle. 
rinin hakimiyeti ile nihayet bula. 
cağı knbul edilse bile bu hal bar. 
bin derhal ltalyaya cazip görün. 
mcsi için bir sebep değildir. Çün.. 
kü hava kuvvetleri üıtünlüfü 
dendiği uman artık sadece bir. 
kaç yüz, veya birlmç bin gibi 
rr.ahdut miktnrdıı tayyarenin bu 
işi baş:ırııc.-ığmı zannetmek hata 
olur. HP~bin tayyare Üslünlü~ü 
ile nihayet bulacağmı kabul et. 
mek yine ham maddeye, ıtok 
malzemeye, kaliteperisonal ve 
büyük altm stokuna ihtiyaç gös. 
teren iılerdendir. Harp hava 
kuvvetleri ynnıı haline girdiği 
zaman burulan en ziyade istifade 
edecek olan müttefiklerdir. Çün. 
kü onlar bu imkanlan tahakkuk 
ettirmeye muktedir bir haldedir. 
ler. ltalya bir harbe karar venne. 
den her 'eyden evvel Norveçin 
ltalya olmacLğmı, tayyare kuv. 
vetlerini idame edecek kudrete 
sahip olmadıjmı hesaba katmak 
mecburiyetindedir. 

Eğec- bu iki noktaya güvenebi. 
lirse, harbi rmıkadder saymak li. 
zımdır. 

SADR(ERTEM 

Hayvanları koruma 
cemiyetinin 

faaliyeti 
Bir ayda 816 hayvan 

İaşe edildi 
Hayvanları koruma cemiyeti

nin aylık toplantısı evvelki gün 
yapılnuştır. 

Bu içtimada okunan rapora 
göre, nisan ayı zarfında cemi
yet 816 hayvanı iaşe etmiştir. 
Cemiyetin müfettişleri taratın. 
dan muhtelif yerlerde yapılan 
gö.7.e~elcrde 46 hayvanın yükil 
gayrınizamt ve haddinden fazla 
bulunarak boşalttınlmış ve iki 
hayvan sahibi aleyhinde de ce. 
za zaptı tutturulmuştur. Nisan 
ayı esnasında belediye tarafın
dan toplattmlan 384 hayvan 
fenni şekilde imha edilmiş ve 
160 hayvan da sahiplerinin ta. 
talebi ürerine uvutulmuştur. Ay. 
nı müddette 74 hayvan ayakta 
ve 8 hayvan da hastanede teda.. 
'i olunmuştur. 

Kısa haberler: 
* Eskişehirde yapılacak olan 

asri mezbahanın projesi vekaleL 
~en .. gön.dcrilmiştir. Mezbaha pro. 
Je uzerınden 28.826 liraya ihale 
olunmuştur. 

0 Nisan ayı içinde İzmir lima. 
nından dış memleketlere 25 mil. 
yon kilo mahsul ihraç edilmiştir. 

* Bartın vilayetinde yapılmak. 
ta lona frengi ile mücadele teş. 
kilatr mesaisini genişletmeştir. ı 
mayıstan itibaren Dadayda da 
frengi ile mücadele yapılmakta. 
dır. 

• Adliye Vekaleti tarafından 
Bartmda inşa ettirilmekte olan 
asri ceza evinin inşa.atı bitmek ü.. 
zeredir. 

• Bartından kömürocağına git. 
mek Uzere ayrıldıkları halde 
gitmiyen on iki kişi milli korun. 
ma kanununa göre mahkemeye 
verilmişlerdir. Ellişer lira para 
cezasına mahkum cl.-nuşlardır. 

• Aylık demir beyannamelerini 
verme müddeti dün akşam bit. 

• ____________ __...:.:. mİ§tir. 

Mahkemelerde: 

Bir katilin idamı 
istendi 1 

Müteaddit tekliflerine red ce· j 
vahı veren Evyeniya adında bir 
genç kızı, bir ~ün Yüksekkaldı. 
rınıda tesadüf ederek aksi ceva.. 
bı ü?.erine öldüren Angelosun bi
rinci ağır ceza mahkemesinde 
görülen duruşmasının dünkü 
celsesinde müddeiumumi iddia -
nam~ini serdetmiş. suçlunun 
cinayeti taammüden işlediğini 
söyleyerek idamını istemiştir. 
Duruşma karar verilmek üzere 
talik olunmuştur. 

Halepli dolandırıcı 
hakkında karar 

İki ay kadar evvel, Bristoı o. 
telinde oturan Mahmut Tarhan 
adında bir tüccar halaya gitti. 
ği sırada odasına girerek ceke
tinin cebinden 752 lira parasını 
çalan Halepli Hüseyin Rabbi 
dün sekizinci ceza mahkemesin
de muhakeme ve hape..,e mahkfun 
edilmiştir. 

Başınde kefye olduğu halde 
mevkufen mahkemeye getirilen 
Hüseyin, poliste ikrar etmiş.. 
ken. burada inkar yoluna sap
mış ve paraların 815 lira olup 
kendisinin olduğunu, bunları 
Haleoten Tilrkiycye eteğine di
kilmi~ olarak kaçırdığını söyle
miş, döneceği zaman gümrükten 
kaçırabilmesi için de 175 lirası. 
ru, 10 altına tahvil ettiğini 20,5 
lira. ile bir altın yüzük aldığını, 
altınları Tophanede eskici Halil 
librahim vasıta.sile topuğuna 
sak~atırken knyalandığını söy • 
lemıştir. 

Mahkeme şahitleri de dinle -
dikten sonra suçluyu 1 sene 
müddetle hapis yatmağa bir Be· 
ne de polis nezareti altında bu_ 
lunmağa mahkum etmiştir. Kun 
duracı Halil İbrahim hakkında 
hem.et karan verilmiştir. 

Bir hizmetçi otomobil 
altında kaldı 

Kurtuluşta hizme~ilik yapan 
Ayşe, dün bir otomobil altında 
kalmış, ölmUştUr. 

Adliye aoktoru Enver Karan 
cesedin defnine ruhsat vermi!:J
tir . 

Topal Hasan tekrar 
tevkif olundu 

Şehrin muhtelif semtleri.n.de· 
ki bir çok dükkanlarla evleri, a
partnnanları soyan ve 22 ya. 
şmda olma.sına rağmen hayatı. 
nın 12 senesi hapisancde geçen 
meşhur hırsız Topal Hasan dün 
adliyeye teslim edilmiş. birinci 
sulh ceza mahkemesi tarafından 
sorguya çekildikten sonra tev
kif olunmuştur. 

Darphaneden 
para çalan 

Darphaneden 41 lira. iO ku
ru.ş çalan işçi Rıza dün birinci 
sulh ceza mahkemesi tarafın. 
dan 2 ay 10 gün hapis ceza.sına 
mahkfun edilmiştir. 

Y ogurt yollandı 
. Son günlerde Trakyadan şeh

nmize fazla voğurt gelmcğe 
başlamıştır. Dün Sili\.Tiden bir 
vagon dolusu yoğurt gelmiştir. 
Fiyatların düşmesi beklenmek
tedir. 

Kaptan ve makinistlerin 
imtihanı başladı 

Kaptan ve makinistlerin ~rfi 
imtihanlarına dün sabahtan iti. 
baren Ortaköydeki yüksek De
niz Ticaret mektebinde başlan
mıştır. İmtihanlara ~ren 50 ka. 
dar denizcinin bir hafta içinde 
imtihan.lan bitirilecek ve ev -
rak burada tetkikten sonra Ve
kalete gönderilecektir. 

Karadenizde yine 
mayn görüldü 

Karadenizde Samsun limanı a. 
çıklannda sularla ~ürüklenen bir 
serseri mayn görülmüş, dün sa. 
hah alakadarlara haber verilmiş. 
tir. Maynin imha edilmesi için 
tedbirler alrnmı~tır. 

Afyon müstahsilleri 
mallarını satmıyor 

Toprak mahsulleri ofisi mUs. 
tahaillerin ve tüccarın elinde 
kalan afyonları mübayaa etmeye 
başlamıştır. Fakat 30 ve 40 üze. 
rinden konan fiyatları az bulan 
müstahsiller afyonlarını &atma. 
maktadır. Ofise pek az müracaat 
vardır. 

iLKOKULLARDA 

Dersler 27 mayıs
ta kesilecek 

T cdrisatı iptidaiye meclisi yann toplanıyor. Ec· 
nebi ve ekalliyet okullarının ders kesimi ve imti

han günleri kararlattırıldı 
Resmi lise ve orta okulların e. I 

leme imtihanlarında hazır bulu. 
nacak mümeyyizlerin tesbit işine 
başlanmıştır. Okul idareleri mü 
meyyiz olacak öğretmenlerin ad
larını bugün maarif müdürlüğü. 
ne bildireceklerdir. Gelen isimle. 
re göre, imtihan heyetleri teşkil 
edilecektir. 

Ecnebi ve ekalliyet okullarının 
direktörleri dün maarif müdürlü. 
ğünde bir toplantı yapmışlardır. 
Toplantı sonunda, okulların im. 
tihan günleri kısım kıı1ım tesbit 
edilmiştir. 
İTALYAN OKULLARI: 
Derslerini 20 mayısta kesecek. 

ler, 3 haziranda imtihana başlıya. 
caklardır. İmtihan 12 haziranda 
tamamlanacaktır. 
AMERİKAN OKULLARI: 
Dersleri 20 mayısta keserek 

imtihanlara 23 mayısta başlıya. 
caklar. 13 hazirana kadar ilan.al 
edeceklerdir. Tedrisat 15 eylül. 
dedir. 

FRANSIZ OKULLARI: 
Dersleri 30 mayısta kesecek. 

ler, 1 O haziranda imtihanlara bat. 
lıyacaklar ve 25 hariranda bitire. 
ceklerdir. Daraler 16 eylülde tek. 
rar ba1hyacaktır. Diğer Rum, Er. 
meni, İngiliz, ve Alman okulları 
da mü~terek program yaparak 
bugün maarif müdürlUğüne bildi. 
receklerdir. 

tık okullat"da 
İlk okulların ders kesimi ve 

imtihan günleri Ü.zerinde gorut-
mek üzere vilayet ilk tedrisat 
meclisi yarın bir toplantı yapa. 
~aktır. Toplantıda görüşülmek il. 
ıcre İatanbul ıpaarif müdürlüğü 
bir teklif hazırlamıştır. Bu teklife 
göre tehir ilk okullannda dersler 
27 mayısta kesilecek, son sınıf 
imtihanlarına zı hazirana kadar 
devam edilecektir. 22 haziranda 
ikmal imtihanlan dahil olmak ü. 
zere biltün imtihanlar bitmi~ oJa. 
caktır. 

Köy okullarından üç sınıflı o. 
!anlarda dersler 14 mayısta, beş 
sınıflı olanlarda 20 mayısta kesi. 
lccctctir. 

Yeni tedrisata 30 eylül pazar. 
tesi günU batlanacaktır. Ekalli. 
yet okullarının ilk kısımlan da 
bu karara uracaklardır. 

Ekaniyet okullanna yapılacak 
yardım 

Her yıl ıchrimiıdc ekalliyet o. 
kuJiarıM yapılmakta olan nakdi 
yardım bu yıl da yapılacaktır. VL 
layet bütçesinde bu iı için 10.000 
lira tahsis edilmiştir. Okullara 
teyziine başlanmak üzeredir. 

Baıöfretmenlerin toplanbu 

tlk okul baf<>ğrctmenleri mes. 
teki toplantdannın ma}'ls devre. 
sini bugün saat 14 de İstanbul bi. 
ri.nd okul binasında yapacaklar. 
dır. 

Fındık piyasası nasıl 
tanzim edilecek? 

Tüccarlar arasında 
fikir çaıpışıgor 

iki 

Kağıt tüccarları ile fındık ibra. , 
catçılan dün ihracat ba~kontro. 
lörlüğünde birer toplantı yapmı~ 
tar; kurulacak birlikler üzerinde 
görü~mÜ§lerdir. 

Yapılacak ihracatta fındıkları. 
mızın firatlannı te!!bit işi tüc. 
carları iki kısma artrmıçtı:-. 

Bir kısmı, hükümet tarafından 
asgari bir fiyat konulmasını ve 
eğer fiyat serbest bırakılırsa re. 

Gıda maddeleri 
komisyonu 

Valinin reisliğinde 
dün toplandı 

Vali ve Belediye Rei~i Lfıdi 
Kırdarın reisliğinde gıda madde. 
!eri komisyonu dün akşam saat 
18 de mıntaka ticaret müdürlU. 
ğünde topb.nmıştır. 

Komisyon pirinç fiyatlarını 
gözden geçirmi~. aon günlerdeki 
yüksekliğin sebeplerini araştır. 

mıştır. 
Bundan başka eJlerinde atok 

şeker bulunan bazı şc-kerli mad. 
deler fabrikalarının bu malların 
10 kuruşluk fiyat farklarını öde. 
mek istememeleri işi de mevzu. 
bc:ılıis olmuştur. Bu husustaki ka. 
ti bir karar bugün bildirilecektir. 

----<> 
Esnaf cemiyetleri 

hastahnncsi 
Esnnf Cemiyetleri hastanesi 

Alemdar yokuş1mda eski ınhhat 
yurduna t::ı.,ınma.ktadır. Hasta. 
nedeki yatak ndcdinin tezyidi 
için cemivetlere kayıtlt a.7.alar
dan elli bin lira bplanacaktır. 

--0 

Barbaros Türbesi 
c!uvarla çevriliyor 

'Bef1ikta.5ta Barbaros türbesi
nin etra!ına mwıtazam bir du.. 
var çe\•rilecektir. Bu duvann 
içine Barbarooa mensubiyeti o
lanların mezarları da almacak
tır. Türbenin önilnde cadde kıs. 
mmda bir mcraııim y~ri ayrıla· 
caktr. 

kabet başlıyarak lüzumsuz ucuz. 
lamalar yapılacağını ; bu muhtc. 
lif fiyatlar karşısında da ecnebi 
piyasaların itimatsı7.lık göstere. 
<:eklerini ileri sürmüşlerdir. 

Diğer fikirde olanlar da fiyat. 
tarın ıserbest bırakılmasını ve tüc. 
carların ihracatta istedikleri gibi 
fiyat istemesini muvafık bulmak. 
tadır. Bu husustaki karar a15.ka. 
<larlardan beklenmektedir. 

Ev tan1~r eden 
iki an1ele 

iskeleden düşerek 
yaral.3.ndı 

Haraççı Kara Mehmet mahal
lesinde Elvan.zade sokağmda 
Hacıbabam ismindeki zatın evi. 
ni tamir eden amelelerden Ali 
ile Mehmet Uurinde bulunduk
l!lrl iskelenin kayrn:ı.sile yere 
düşmüşler. muhtelif yerlerinden 
yaralanmışlardır. 

Bıından ba.ska Cibalide umum 
mağazalar deoosunda çalışan 
hamal Yusuf, Ömer Ibrahimin 
ürerin~ susam çuvallan düşmüş, 
Uçü de altında kalmışlarsa da 
bunlardan yalnız Yusuf ayağın
dan yaralanmıştır. ---<>----

Çatalcanın imar 
planı hazır 

Ça talcanm imar planı hru:ır
Ianmış, tetkik edilmek Ur.ere !Je
hir mütehassısıs Prosta. veril
miştir. 

Yeni umumi mağazalar 
Ticaret Veka.Ieti, Eminönün. 

den Unkapanma doğru açılacak 
yol üz.erinde umumi mağazalar 
yapacaktır. Bunun için beledi
yeden bu lo3mm planı istenmiş-
tir. ' 

Susam piyasası 
Susam piyasası çok hararetlen. 

miştir. Hariçten fazla talepler 
kaqısında ihracat tüccarları İz. 
mirden 150 bin kilo mal topla. 
m~lardır. Bunlar ıe.so kuru,tan 
mübayaa edilmi1tir. 

Köy röportajı;_ 

Bir istanbul 
k .... nde oyu .. ~t· 

Bir iı 1~aJıi)'e 
• ~ - ~ • ci)kÖY • ı ~ 

r •• Ü JuU 
,Müdur • ~~·· 
TurasaY 1 •t , .. . ·ar• 
mında zıy ~ rt 

• (icl11 • 
rniştıtn. rıaıııf· 
çalı§~~ bir gı;° 
MUduru. ııacJt 
sonra yaP b'.ıır• 

, sayunın ıt1'l' 
' Iıktarı ile fo11 ~ 
guldÜ· :reltab>'c' 
kide bi~ ~ z.1il· 
ve NahıY rıtt") 

• dürü beP
13
fr ar'' 

ait malumat alı}•ordu. ~ 
lı k : .. .. J1ıt1'.ıı , 

- Köylerimiz butuıı dedi· . 
ları şimdiden bitirrnişle;·ef oıı irt" 

- Demek köylerle te 
batını.z var?.. !). 

H · ·1 tOr - epsı ı e... tar111 
Bütün medeni vasıta ıaıı'ı-

asıfl' ..,,,,c. 
!andığı şehirde, rnan r oiıı bll''dıı-
miyle kaybeden ~esa ebat dÖllıdi• 
sa köyde ne dcrın, ne ıııt 1>1 ,,, 
rUcU bir manası oJduğUo~ ıılP 
ğim iCjin mevzu& daha ç 
dar oldum. rıe 

Nahiye müdürü: . ı:öfıe.ıı 
- Merkezin, dedı, Jti1111 

daima teması lazırndıt'· .,, 
·ı çok kolayla~tırıyor. . si& ) 

- Galiba bu ~ebeke}'I d 
t ' ~er ın 1 z . . • bıJll tC" 

- Vazifemizdi, ceva 0!ıl~ 
Bir buruk sene ıcadr ••Js • 

-~ da . vı 
yine Vakıt aütunların da bırııı:t' 
bul köyleri" adı altın aıııatt.~ 
yazı yazmıştım 1 . Bu Y saıt ı>l~ t• 
biri, Y eşilköye bırkaÇ kÖyiil1' 1''' 
.ede bulunan Halkalı ıııdıl· ~rJ· 
ti. O vakit. köy teJefcn5 

... .,)ıiı11..'1,. 
· · de il"" v 

lefonsuz olduğu ıçı~. J('.ıere c!• 

dr, dertli idi. Çünku :ıe. !ı~ Jt
safe vardır ve bu rne~ etltft~·· 
ye, bütün hüsn~ nı~ir ıcıı d" 
rağmen bizi geri ıteıı. od'~~ 
tir. Nahiye müdür.~.~11 5esı1'1 6 • 
ki telefonda, köylunun e .,,,, ~ı 
ha gür. daha mağrur d:ııa ~ &ıf'' 
biyat yapmıyorum 7' raı.~ c• 
hissediyordum. !şinı bdeıt 1'~ ıı~ 
saatlerce taban teprn,e ııaııl> ,, o!. 
dasından dilekJerı~i •'11'esııt ~ 
bildire bilen köylünün 11,r ~el" 
duğunu köyü tanıyall Ja!a~· ~~· 
da~ bilir. Ben, fa~I~ 0 esBfe, 1_,:• 
fonsuzluğun vcrdı.ğı rrı blr ''ver• 
rumuna kurban gıde~~tii11\ıolıl' 
da~ı gözlerimle görır;ıı .f1'1· tıı! 
simde bir seyahatte ıch yıt<ı:'I tJ! 
muz. Mazgird kazasına ı:ı1sl•r d•c1 
köye uğrarru~tı. Jan.da! ,-et•11rll'' 
sedyeye uzanmış b1:.tiJriW0 •'J 
koşturarak kaza>:a. g~ir ıca'tv•· 
dı. Bu bir yaralı ıdı. aıar i(i' 
yaralanmıştı. Jandarıl'I .,.,,eıc ··cO
girde gidip doktor gğe~11ıı d~~· 
''mesale" nin uzunlıı rll gö~ıdil 
nerck yaralıyı dok.t0 td• rtc'' 

Yorlardr Fakat tabıl '!"bit s (ı.1 
· •. .,.:er .:tilıll 

İşte o sırada rnune. bıt u 
ctaı bir tek kelime ıle 
aırnnı anlatmıştı: 

- Tclefonsutluk·· ıı•''' 
* * "' c" d1

' 
Yine Dersimde, ~:ıtrlı~ıı1' 

aında, şimdi adı.nJ uırıı§'",j>: 11 
fım bir kayınakaın~a ırııtu: 1,cıııt· 
Vazifeye yeni baŞ ~esi Jııl 
olarak telefon şebe of!'°.-oP 
mıkla me~guld~: dı.ı ot ıa'-

- Köye, diyor ;ırıSf' ;11~· 
götilrünceye ka~ar ı:51,1ar'!1 1,~ı 
Telefon, köylilnUn a i ıııs 

. eden dıf· t 
şaf edemernıı m vasıt1 tıif 
kamçılacak yeg~ne •1ıco>' ~dlr'' 

Bu itibarla Y~:ycil qe 1efol' 
müdürü, tarn bir k0

• olııfl te 
ci olduğunu ilk eser\tir· ,,,ı tı!1 
§ebekesi ile göster~şındV~ı..?' 

btanbulun yanı ·rtibat1 rrJf' 
nahiyenin köylerle, 

1 
a ~orı; ,~A'' 

ması, - niçin açıı<~Ml1 ıı 1< 5e• 
yim - l)ıJr;>Vı petS~ff bıJÇ~,, f'' 
kılıyordu. Bunu. 1 ıclWJefl ift" ne evvelki "istaz_:bu etti;.iıılşt 
zısmcia da tebar~z :ıı . J•f'ııcV 

.;: :;: ou" l'" ..d .. uniln ıır~1 ~ 
Nahiye mu. ur ·ıe de le 01,c•. 

battka bir hadısc 1 cgol .... ictl· 
y •• ·1e rne... .ı;Jıw' 

tım. Sayırn ışı ı bit t~ e tılil' 
bütün memurlar tes 11aııı>1 .sıır• 

. d . . ürt en wıı" ıı 
Her ihtimaJı 0~ ·yat bı.1 ~~ 
dürü, birkaç da}.h;hıerdeıı oıs>'1 

· mak istemi~ .. KoYerrıekliY' 
bir zat emekJıye . . ·ı: 
gırdı: şevketi·· \'pı 

_ Bendeniz. . a.11ıttı. 
Diye kendisını ~. tıôJ' 

verilmesini rica e~.,w 1f1 ı~'' 
_ Ya~ıına b~Ulilla.h c::l'I ıff ı 

bey. dedi. etha..<n y,• s(l1ıif! 
T•([r~ff\ 1 ( Deı,a nıı ,, ~ 
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~rıi•tandueyahatedenbirFranıız • • ı Gör~ng'in kard~şi f IDALDANDALA 
''ŞarkrAkdi;niii~tı~İ13htarını Bukreşe geldı l ____ Haftaoedıkodusu _ 

~iz muhafaza et1eceg.,; ı'z Romanyadaki silah fabrikaları şirketine idare u il " meclisi azası olmak istiyor. 1 D ÜNKÜ hava, dcuize ~İl'· 
y h • d h • k nükı·e~ , O (A~\..) - Havas 1 teaddit id.arc meclislerinde ı mek lıavası mtydl"? Ben-
~ n Q n l S f Q n Q ll Ü m Ajansı bildirivor: ıııilmessilleri vardır Göl'inE?in t:C lıayJI' ... Den, lı:itaıılıulda de-

.;\laı·cşcı ı Uöringin. kardeşi 1 arzusu, kardeşi Sar~x şirketi nizc girm:k i~areı ini. suyıı. .kar-
ı.t~h- s Ü ren kanaat bu.. ve 8lkoda fabrikalarııırn direk- uıcdisi id.aresiııe kabul ctttr-1 puz kal.ıugunun dlişınesı~·ıe bc-
r ~ törti llükrc~c gelmistir. mek ve aync zamanda, bu :.:ıir- l·al>er ı.llanlanlaıııru! 
~1 ,, ~ııca p . . ,, t· U ·ı· I . k n· Bununla. bel'aber lıirku~ın1 
;'llUit arı Suvar gazete- Vardar hududuna kadar her ta. Fabl'ikalar, bu zirnret mUna- u.e ın nı mcssı 1 0 aıa "0 - . ..• .. 0 • • •• • • 

~ l'fl.ulı b" · H D · . · . ruanv-anın en büvllk silah fa b- gozur.nle .,öt dum · Dun lstan-
~· a ırı cnri on- rafta askeri nöbetçiler gör<lüm. ı:; ebetılc, Berlınden aldıkları . " . · i . bul ve Kaışıyaka kı,ılarından 

atııı . ıstanda ''aptıg-ı bı'r se Bunların du"guV··m noktal..,rında ··e .. d G ... · . Sk .d 6 b . nkaalrı ıdare mccl f lerıne da " 
ıt ınt b .,, - ... • • enııı e, o11ngın o a La n- lıll etmekt"ıı·. kadm erkek birC'ok gençler, 
'<(:ll1 ~ I lların1 caulatıuor. umulmadık ka'-'ala" a-asında 

«. rn .,, .,, • • 1\.allll'l Romanya şubesi olan .ı.:, . s.ıdır lıuı·uşuh: duı .. l! !'Cllk 
, ~ g~ld/Selelelerinin birinci tüfeklerine dayanıp nöbet bek- .-:;arcc şirlrntine idare meclisi Sarec şirketinin, nazi planı ıcok mayolarındıı geq;in vü-
~a~ıyı ~ı bu son günlerde lcyen askerler görünüyor. . l\zusı intihap edilmesi için res- uı tahakkuk ettirmek için lU- cutlarııım çizgilerini ca nlandT-
~tıiıeyj·{UY~culanmJ.z:ı tak- Araba güzer~ahında bu nö- nıi ıuakamatııı muvafakatrnı zumlu olan müMadeyi Bilkreş !aralı: suya dalıp çıktılar. 
"e"' rnunasip gördük betçiler ~og~ahyor. lnsanı uzun hükfımetinuen ı·stihsal edeme-""· ·ııütt · ·· " tstihsalP davet edilnıiı;;tir. Bu gençler, hi~ ~Uphe yok ki 
'Ütk .~fık Yunan milleti- bir yolda en aşağı beş altı kere tliği Ye Göringin karde~iuin, mutadın üstünde bir sılıhat , e 

(1et sak·tnu~tefikine sadrk ,-e ~evirip pasapoıtunu kôntrol edL Bu ~irket Romanyadaki si- son Lıir teşebbüste lrnlunmak kudı·et gösteı·ebilceek müstes-
fına 1n. b~r halde hadisatın yorlar. Şehirlerde de aym vazi- Hıh fahı·lkalarmdan ekserisi- üz.ere Blikre~e geldiği f;Öylenı. na y:ı.rntılışlatdır. lstedikleri 

Yazan: Hikmet Münir 
duruyoruz. Auıa ilet.rol olma
dıkça makine devri zıngadak 
duruvereccktir. Petrol öyle bir 
derinedfr ve kokusu en fes! 

O kadar ki ıuenıleketinıi:r.rlc 
hıır yeni petrol bulundukça, ka
tlınlarımızıu Ylicudlinden tatlı 
\"C nazik ~icek rayihalıırı yeri
ne, keskin ve hakiki petrol ko· 
kuları dağtlacağmr bilsem yi
ıe tahammlil erlerim... Yani 
ıer ı;;e>imli bayanın çantası i
ı:inde birer tüp yerli petrol ta
StDıaı:<ı mutat olsa, eski uzak 
gUnlerin ıtn~Ahilerl \·e bugil
ıı.ün bilmem hangi "Super. par
fum .. undan çok dahn. leziz ge
lct:ct,'iuc eminim. 

* * * :"-a~t:~retanfl~!~~~n ed~~~yi u~~~~= yeAt t'ı:ıa1ra. arada sırada milliyetle- nin his!'elcrinc sahiptir Ye mü- yor. zaman istedikleri yere dalıp 
"· ~ ı d çıkmag- .,.üçler·11 • u ,·t ı. y OLDA kimleriıı p~:;iue ~~ k n an enteresan bu- . ' .. l - ., t' h' t a ., l l ili Sh.l uU- • 

'f!,,~a _aı;,aaıtindeyiz: ~~~i;f~j~m~;~,a~t~rıyt~;afı~~~ G a r P cep h es ı· n de •anlardtl'. bu haliue · takılm~ık doğru değil-
"t ıt .ı.eefonla. ziyaret ediliyor. dir. Her halde kendi başına dii-
~ \·,. kndenberi Yunanistan Her türlü Cermen propatia.n- şünmeklen zevk alan bir ada-

~tt:lct,~~ hudutlarında do- ~lar~:- ~=!fnt~~~s;_anT:~~: Almanlar UllÇ ou··ndu··r aynı· ~~T;~~;;~~;z~.ı~~~ı~~i =~~~~~~ 
~~l" t'gutnu bir kac; za_ yenin saİnimi bir müttefik ol- na kRvuşturnıuş, sjgarasr ağ-

d~.llk~kı Y~nan nöbetçileri • duğunu müdrik bulunan Yuna- zrnda. dükka.n tnlıelUar,na VA· 

\~~b\7;g'~~~~~!~~t{!ı~~ ~~;istan Türkiyeye karşı bağlı. noktaya taarruz erH r r ~l~, ~·a ı~ ad u \ p ~ 

~~~~~x~;:;K~!!~T: IJ;:i::r:~~~c::~~::ı.:~:i~ 1 Pa~is, 6 (,\,\) - Salahir~ttar laf sil at me~:t değildir. Ha ek :·~ ·~.:~:;~~ ~ı .r .' ~~~r; ·:;,~ ~t s 1 mu hı 1 o an şu-
a 

dü~tıo~!enmi kapamadım. ~echkoduları bu ı=akin memleke- 1 a:-ken mahfıllerde beyan edıl~,11;ıne lınşiddetine rağmen Fran"'-ıtların ' > mz r-..1an d. gıri ' i .. tl ur: Akcıaın vakitleri, ikj evli 
blar-

1 
lt.,ge yoluyla Roma tin h\~d:ıtlarmdan i~eri sızarak 1 ~öre ·\)manlar ~ç gündenbt;r~ ~a.r~ zayiatı pek azdır. Almanlar ~eri •!İYe k u di 1 - ·finıi e gör hı r erkeğin işlerinden çrkıp evle-

a~ ~ın ciğnediği Filip o- efkarıu·,1amıyeyc endişe ver. c~phe~ı.nde aynı noktaya bınbırını çekilirken ölüleri Ye yaralıları da kaide oı ta~ n at~mayız. Denize, rine gidecekleri bir saat zarfın
~~la e 'l'rakya müdafaası- mel<tedır. muteakıp ba~krnlar yap~ktadırla_r beraber ~ötürdükleri için Almanla· kendine gfh enen her hangi bir da şehrin işlek l'addeierinden 
lh, ?\gıcr olan Kavalayn Halbuki Yun~nistan !talyaya Bu t:a":<kınların tekerrurune. husm•ı nn zayiatının miktarı malum değil il kimse, istediği %aman girehi- birinde yapmağı itiyat cdindik-

~luıı h. karşı dürüst :ıare~,~l etmekte ve l)İr mana atfedılmemektedır. Bu dir. Ha,·a faaHyeti mahdut olmu~· lir... leri krsa 'e kıymetli <·evelAnla-
D 

1 
,_,U.diseleri di1-.katle komşusundan da aym dürüstlü_ l>a..,kın'ardan cv\el topçu o;iddetli tur. Birkaç Fransız tayyare:;i hat· 1 Falrnt bir en'. kapısınd:.ın rı esnasında da peşlerine takıl· 

Y bıı· ıır.ıp cdiııor ğ;ı beklemektedir. bir bombardıman yapmaktadır: lan•ı üzerinde ke~iI uçu~1arı yap· şörle ba~mızl uzatıp "Ce! ... ,, mak doğru değildir. 
~· ~~tn ki Eg-eden Kor. Propagandanın en ;<iddetli ol- ~ıin Alı.nan kol~~m rel.akat. ate~ı mıstrr. Fransanın ~k mıntaka:. tliyc bir bakmak Yardır. Bir de Ben en-elki akşam bö.rle bir 
Lhüt/adan Makedonyaya duğu zamanlarda bile Yunanlı- hıınayesınde ılerlen:ışlerdır .. B~ tizerinde de derinliğine bir Alman i<;:eriye girip lcarşılaştığınrz ılık hata i:;leıdim. Bir dlikU.nın yit-
~ır.1tı. Yunanistan dikkat hır trpkı bizim g:bi şu ~uali sor. 1 sab:ıh ba~lıyar. harekatın netı~ı ı.e)if uçusu yapılmı~tır. vo ~iizel muhit i<:inde rahat ra- nni önünde iskarpinlere bakı-

~~ ~i 923 tenberi bu böyle dnlar: hal.kında salahiyettar mahfillerde ' lıat otnrar..ık. giilüp oynaşa- yormu~ c:ilıi h<ıfıfcC' durarak 
l'A~ıııui0r. Toplar Korfuda İtalyanlar ne yapacakh1r'? rak, tatlr uykular uyuyup te- sözlerimin nihayetine> birer 
i~~dığ1 hayalini yeniden u. Fakat ortada hiç bir aısabiyet • • ı • k t ı y • t d · ..ı taze uyanar:.ı.k ve akşam .1 ., • • ~ ı.u, maga mecbur ettiler 

tııa ı.anuuıdanberi. Bu yoktu. Burada harbin birdenbi. .n gı iZ 1 a arının Unan .ıs an an serinllğinde buzlu ı;erbetler iç- YC bittabi ayrıldık. 
t:ı· \'~İ'p a~şinin A\'t"Upayr re patlayacağına kimse inanını. t.ikten sonra yiireğiniz serinJe-

<r~lkanıkehanetıerin bu ate- yordu. nıiş, başınız dinç ve vUcudUnliz Bu iki, evli erkeğin - hO.. 
~?~ .. ara da yayılacağını İtalya On lki adalara fazla e- geçmek ı•stedı'klerı• yalan ınüsterih b\r halde yuvan.ıza şa - herhangi bir gUnah işle-
" l'l ~Qkga başladtğı günler- lıenımiyet vermektedir. Bunlar- dönmek Yardır. dikleri de yoktur. Falan kadı-
l~l daha artmışlrr. dan bir tanesini de Anadoluya Tercih ettiğiniz hayat lıu nı görmek, falan kadına gö-
,, ~dl1la1r dünyanın en zeki kar~r tahkim etmekte ve bu ka_ ı.o 111tra. ı; r .ı..U _ HGytrr lıiL lıabel'lcr, Lü)iik lıir :ıl!'ıka uy:ın. ikinci :.:ıekilse, daha bir ay sab- rlinmek Ye şByle, yalmz başla . 
.... t-. t yaların üstünde 15 kilometre u- dın~or: ·Jırııııo::lll'. retmeğ.e nıeclmrsunuz .... Fakat rma - yani yanlarında. kendi 

~ı" ... aı·. Onlar toprakla. v d b' h . d y ti t 1 k n ~~lla'dan Selaniğe, Se. zunlugun a ır at vticu e ge- ı.o:ıdra salühi~etıur ıııalıl'illeri, LO~Dn,\ n.\DYOSC~L~x nln sizden daha kuvve ive a ı gan ı,a.rıları olma sızın - uc aşa-
~li~"!za.nd sın eteklerin~ ka- tirmektedir. lııgilı1. kılalarıııııı Yuııanislaııtlan 11.\BERt olan gençlerin hakkını. yine ğı, beş yukarı dolaşabilmeleri 
laı-,,'" e olduğunu \'C bu Rodos~:tl-."i l!hkimatrnı daha; M~~ınl·ğc lıazıl'lanllı k ları hakkı ıııla ı.orıılr11, IJ f/?adyoJ _ Türkiye genç: le re rermek şartiyl e ! onlar için bir bUyük mazhar!-

"' v h kuvvetlenc!irm\itir;... Bunl&J:..~'« ı!M' H. aiaı&\ıııuı Hı dlıf1lııı....lı:ı.l>erlc- G;ılk:ııı dıııvletlcı-iııi h<'rhangi bir. ı.ı_ :.:• * * yettir. tılq,,.ra. ancı g-ö.zlerin di- d V•ıd· l 1 ·· u b ı 
.ı,ı, -.g11~ b 1 \r · 1·eni yapılmış şeyler egı ır ve rin Joğnı olnwıJığmı lıihlırnıck_ arrlli: ilıtiıı.ıalindc birlikte h:ıı·el.;ctc y E~ petro i.imuz n u un- HUniyetin ııe tatlı "ey oldu-11.q 

1
-...,u iliyor ar. azı_ b' ·b· d k ., 

~~ k o duğu ve bu harbin lalya bunu ır sır gı ı e sa· - ıcılır. clan.: ı cııııi5 ,.c gerek Balk:rnlar, gc_ duğu mmtakalarda ne ley- &unu biliriz. Onun htilyası bile 
ıı~~e~bar cia ciddi kalması lamamaktadır. So/yu, ti (.LU - Bulgar :ıjaı1" rekse Aktlcnizde ~ı:ııüı.o l.ıozuldu~ ıuntluğu mıntakalarda. ne ley- tatlıdır, derler. lşte bu bir lıü1-
~~·~ıb .. ulunduğu halde işi Balkan Sulhu lıildiriyor: ~u tal>dirde Türkiycııiıı derhal 1Ak , ne şebboy, ne miçuko, ne ya. Fakat gizli Ye mukaddC's 

1, ~:~eh'' faz.ıa korkunc gös- Eğer haritaya dikkatle bakı- \ ıman lıudutluıııla Tlırk kı~al:ırı- nıiiltcfikler ) anında lı:ııl.ıe ıdrccc- krep döşin hiç bfr güzel koku- hir hülya. ... Bu hülyaya en kti-
'llı ~alt11... aeet yok. Yunanlılar. lacak olursa Yuı:ıanistanm deniz 11111 toplandığına Ye hunun Sofy:ı. ğini bilrtirıııiştir. uun kıymeti yoktur. Orada bu- c;ük bil" yabancı ~ölgenin bile 

a ~ rnıntakalarda ve Se- ve karadaki coğrafi va7..iyeti ,ı:ı cndi~c uyuııılırdığına d:ıir ola. YliNANlSTAXDA SÜKCX lunan hakikt petrolün kliçtik roU.dn.haleslnc razx olmazlar. 
t ~l\(i· !taç gün kaldıktan ona çok ihtiyatkar bir politika rak yalıaıırı mcııılekcllenk çıkan T.oııdrtı, 6 (UadyoJ - Yunan is_ şişeler içinde birer nümunesi :Ne yapılamıyacaksa, kendi ara-

< i~Şelerimi Yatıştıracak takip etı:nesiID emretmektedir. lıalıcrlrr ıınina-;ehe-tilc, Uul.ıar a. landa sükunet hüküm sürnırlctt-dir. haıırlanıp dağıtılsa, en makbul ıarınad yapılamryacak Ye no 
~ ~ıa ;etler buİdum. Yunanistan şarki Akdenize j:ı.ıısı Sofranın böyle lıir ınhdi5:ıt Yunanistan her ihtiııı:ılc kam kov hediye yerine geçer. yapmağa tmkA.n varsa kendi 
1. kaq Unanistanm bitaraf- serbest irtibat bulacak. bir va.zi.- tan Jıic Lıir ııınlômatı olmadtğını ve mak için h~ııırdır. · · - Petrol kokusunda olan her- nralarında ... 
~Ilı r:r kusursuz olursa ol- ycttedir. Egenin üslerıni elinde lıuıııı binaen bu şayialarla nıüna hangi bir di~cr şe:r ne kadar Lıl.kln çok sürmeden manas~ 
• d ~ ana.c;iJ k.. b. b·t lutınaktadır. O kendisine uza_ ı.cheltar olarak yapılan her türlü s ıı; 1· ı F k t . l lzra kapanmak saati gelir: Eve 
~ar-· \lir s· 1 ld <J. .. .U tnhminlt'l'İll asıl V(' esa'ilnıı ô.rl ol t1 d b b f dönmek zamanı!. .. İki evli a-L e iJ.ı· e or ır ı a.. n""' her dost eıı· tutınag~a ama. d ahte "Asprı·n Ba- Rı;,Il' gc ır ... ara yenı açı an 

~ ... - ıs f : ın erce yı an- dedir. Sulhu ı·stiyor. Fakat nasıl bir kuyu an uram uram ış.. 
1J..~ la.ı·hatihlerin bülün yol- · ..:unıı lıildirnıeğe nıt'zundur. kıran petrol kokmıu, btitlin bir dam birbirlerınc: "Adam sen-
~ t'llti~·lerini denemeğe te- bir sulhu, .bunu -~~:ka~ Paktının l;\l,11.!Z lSTtHRARAT NEZARE- ı milleti zevkinden hayıla.cllk tle- de, derler. Yine dlAsı kendi e~i-
"llı ~ 61 Yu ··ık · d'k imzalandıgı gunun ferdasında Tl:\1'.\ TEBLlt.t yer yapan ar 1 t• · miz ... Kendi karımız Ye çocuk. 
r !:f:i b' nan u esı ı - kendi buyü.k devlet adamı Me- 1 . 1. . . . .. . J 1 rece ere ge ırır. o"g- u·· ntip 

ılen uyanık bir lil- t k .. 1 d·-· utuktak· ş /.oıulrı.ı. li (.LU - sıılıl.ıaı:ıl lı Makine den-i di.re (Lutfen sahifeyi çct>iri'li.z) 
(' a sasın soy e ıgı n ı u . • . ı··· :.::ıa te Aspiı'in Ba,_rer '.· apaıı- -----------------------------" 'ı0oo .· . . .. . llCLarrl\ Ltı ak):ılll a')a"nl:ıkı tclı ı;.:ı .ı 

ı~ 1 cumle ızah eder. ı . . " laı ın yakalandığım dün yaz-
l •tşılık bir ordu "SULH lST1YORUZ. FAKAT ııt'). rcııı.ıı.'>Lıı · : .. ~·ı ıl ınr~tık. Bunlar hakkındaki 
'~"- Otdus ŞEREFLİ BİR SULH .. , Son 3ü :-.aal za_ ırı. ııtla, AlınHıı_ ıa 7 
l, ~Jıı. u !!ulh zamanın- hb 1 tahkikat dün bitirilmiş, adli-
~~! 11; de.ı.:ld' y 1 80 Trak , hududunda Türk or _ yo~u 'c Alıııaıı ı~Lı anıl serns erı 

~; ~ir F' fi' ır. a mz dus r !.bea t beklemektedir. Bi. Balkan huduthıı·ıı~da pek_ y:ı~ıncln yeye 'erilmişlcrdir. Maznun-
111~ ~.~ a~a.t harp ıama.- . u ıo k karı~ıklıklar olaca••ıııa daır hır ıa. lar Şişlide oturan eczaet Ve.y-

ı.:1 Jı..;.,.... kışıyi seferber e. zım Alpler ordumuz ve şar or- . "' ı.: nak, Tabtııkalcdc kutucu Da-
"\! ~"K''" bun k d k ku trd' lrnn ~ııyıuları pcn a!>ızca neşretme _ 
~Jı.'.l' ~Uh a mani olaca ~uz ~o • • vv~. ı ır: anlama ltıliı-lcr. Bu şııyfalardan lıüyük bir vit, Sirkecide Ebussuut cadde-
e li c:ı··llr etrnezse Otuz se- - bugosl lav}ta teRolikeyı a dahiÜ kı ... mı bıribiriııi ııalı:zelmcktedir. sinde matbaacı Dn.vit Dizdar, 

•· ....._. /\.nOrt harp yapmış o- ga aş amtş ır. many n · .x b' k ti il ı· d kli~eei Mığırdıçtır. "iull &.dol d .k. ..k. tt - b lamak uıı.;cr ır ·ısnn u er ın e neşre. 
ı~ l'ııUtte .u. an g~le~ 1 ·ı tasudunuBrı.u arh ırmb. agabçla c:amadıgı- dilip, neşirlerinden lıir ka~ ı.aal l\lığırdıç Bay erin etiketlerini 
f: QJa.,.. cıyı zeytınlik ve ır. ıı: ar ın u a,. B ı· ı k . ···ı . t kl't t . D . n· d 

l~l)ı, .. ,~· t?P.rakları üzerine küçük memleketlerde sulhun onrrı kez:1 er ınc e ıc zıp cuı nuş a • ı e mış, avıt ız arın 
c,.., b "!\ !:hı.: ı' damesı· hakkındaki at""'mUZU lıoht'rlcrdır. _ . matbaasrnda basılmış, eczacı ·''{ tı1u "''uı gUç bir işi ba. ...u 'r k k- ı •ı b 'tr ı d ~ nan h .. d h b . b. surette -' :ı ·sat :ışı ·arc ır. • .... man)a, u t ayna i tarafın an yapılan 

l tı Qt'dll t bu fakir mem. ~r g-un a ~ arız ır a onu şayiaları ~ :ıymak surelite, kendi sahte aspirinler de kutucu Da-
~'r'tıl'. echizatı da arttı- ~os~ermekteyız. Alm~y tmak nıaksatlarmın tahakkukunu kolay - Yidin dükkanında amballı.jc ya-

, ı~ a'-1\ı.tJ k ~s.eyen şark. yolunu .. aJ?a la::;lırarak bır kararsızlık hav:ısı pıla.rak piyasaya Sill'iilmliştür. 
'il~~ 11da ~ hududWldaki ısteme~~ktedır. İşte butun bun. l-;ı:rnı:ık cıııclinrledir. Bunlu şimdiye kadaı- 100 
~ ,._rhay akya hududunda !ar bugun Balkan sulhunu mu- . 

t- fA:'l-1 atı rn\1 hattına benzeyen hafa.za eden amillerdil'. t'.\GlLlZ SEF1Rt ALllA..'< AJAXSI- brn tane sahte Aspirin Bayer 
~.a g\\ .. ltdır. Fakat onun Yunanistanda sükunet hü.. XA GÖRE .NELER GöROS:\!ÜŞ! yaptıklarını itirat etmişlerdir. 
~lı v(!lldigı-· .. künıfı' ermadır. Fakat bu sükfı.n s f ( • ) 0 "'B · Davit Dizdarın ma.tbaasmda. 

~~tf Oldu_ ve guvenme- • o yu, 6 .\.... - ·"'· • :ııaıısı 1 d 
cı· gu t.- - 11 la~kayt bir su .. ,_..._ demek degı-·ı. biltlirı·,·oı··. yapt an araştırma & yUzlerce 

~ıı·ı ır. ~ey ogu armm .ıı.uu ., ht t'k kl b I 
. tı f!tı dir. Eğer bu memleketlerin hur · llulgar pa~ itahtı :-.iyasi ınahafi. sa e e 1 et , -e • işeler u un-
tr1 -..;: Uzak sahillerinden dutlarmda da top patlayacak o. lindt>, liugbo Rııaychbull Huges_ muştur. 

~tit ~ lursa bunu la.ka.ydi ile k.,2"C!ılıya- Sl'nin Sofyadaki vazifesi bakkında Ele geçirilen sahte Aspirin "a cccıt ----.;.;;_ - ~ 
~tıtaıı i~,· .. i kud_retteyim. Bu cak tek Yunanlının mevcut ola- muhtelif tefsirlerde bulunulmakta _ Bayerlerden birkaç tanesi tah-
, ~ ~ur s b 1 bileceğini zannetmiyoruz. dır. Du tefsirlerden birine göre, Sir 1il için Tıbbıadltye gönderil-
~ l'lta k.: .. ız .. ~raya ge. • Gugessen, salahiyellar Bulgar maha_ miştir. Oradan a~ınacak cevap 
~ trıı oyurnu:tu şenlettl. İstanbul belediyesinin fili ile, yeni tesis edilen lnııiliz ti. mahkemeye verilecektir. Sahte 

t 1'hı~ i't~batıc1 g·· .. k . alacagı'"' otoLu" •ler earet şirketine müteallik iktısadi aspirinler s1cak suda bile saat-
~t ıtre1- orunce, ınşı.ıt D o 

~a.fl'alt: " Parmaklariyle 0 _ Ankara, 6 (Hu,usi) _ !stan.. meseleleri güriişmck niyetindedir. lerce kaldığı takdirde erime-
ilı•: ilhtı"ı . bu1 belediyesinin ısmarlıyacağı Uu şirket büyük müşkülaUıı karşı. mektedir. 

'1)• •• 01.ih 1 . . otobüsleri Alreo Roıneo firması.. laştıgmdan, Sir Hugcuen ~irlete -------------
• )~il tın-ı d . net e geçırmış ıeıuin hazırlıyacnktır. Butgarlarm Mısırdaki güre•ler 

l 1)oru~ Cdı, onun için me.. na sipariş etmesi teknik ve maddi ooklai na:ı:arrn:ı göre, tııgiliıler ta. ':t 

~ }'anı sanmayınız. iyi bakımdan daha muvafık olacağı rııfmdan ) apılar:ık tekliflerde, Bul. 
~ ~ P Clduı. ışsız gören iki gö- Nafia Vekaletince tesbit edilerek garislnnm, tadil istekleriniıı tıes:ı. 
~.ı c~ "Ça i"i . .. k k" k f" t t t b 1 b 1 a· . ~ 111ır Ctll1ek ~ yı ovme • 0 - ey ıye s an u e e ıyesıne ba katılma<;ı lazımı.retmelttedir. 

t, it b' 'llcdan borcu. bildirilmiştir. Cumartesi günü fngifü elçiliğin_ 
ıttcc·C>r~. he Eyüpte Numarataj de yapılan kabul resminde, Sir Hu_ 
t ~lcr iç- r vatandaş ve hele lsta.tistik umum müdürlüğü ges~n. daha şimalde harekat icra 
~dı· lll'\Jl: de aynı ha.ssasi. §Ube müdürlerile lstanbul nüfus ~lmcsi melhu~ fngifü orduları için 

~ ~!tl için ?1 lazımgeld1ğine müdürü dün sabah Eyübe gide- Buhntr arazisinden lngiüı a~kcri Ye 

~~ 1\ ~i1Uru d:r, ki ideal bir na. rek numarataj kontrolu yapmış. malzemesi sedrilıııcsini i ... tcdiği 
t~ ~~iUcö od an. Muhlis Tura- lardır. öğleden sonra da. vil3. - .. ö~·lrnmckte<lir. 

Kahire, 6 ( .A.A.) - İstanbul 
güreş ekipi ile lskenderiye tem.
sili takrmı arumda yapılan gii
reşforde Kandemir, ErU8eyin ve 
Yaşar sayı hesa.bile, Yuıru.f ve 
Adnan tuela. galip gelmi§lerdir. 
Mustafa bera.bere kalmış, Ç.o. 
ban Mehmet sayı hesabile Yu. 
nanlr Lapakis'i ma.ğlup etmiş -
tir. 

~~~~ 
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Hidrellez 
B en. kendi kendime: 

- Bu sene de ıu.na fena za. 
mana raıtladı! Yeryüzünde kuzu 
yerine adam kesiliyor. 

Diyotıdum. Sabahın erken su. 
tinde, kutlaY, henüz uyanırken, 
bulutla göke, tepelere tımım:aan 
ıiılcre baka!'kOZ"., böyle dü,ibı. 
müttüm. Meğer boıuna ürilmü. 
tüm. Ortalık ağarır •i"'~. :o. 
kakla ~eçit baıladı. 

Ne dolp:t buiutiar, ne yakın 
yağmurlardan haher veren donuk 
hava. ne de dünyayı ka11n kavu. 
ran boğulaımalar, hallmı nıbu. 
n11 kanrt•ııemq. 

Sepetler, bohça!.ıır, ~on 
çantaları, tifder, tennoı&er, ha. 
sırlarla yüklü kafaleler, öbek ö. 
bek akıycdar. 
Uykuıuz aözlerdeki yorcun 

la:ı.antmJ; için ze'rkli ateıi, panL 
ta haline kO)'t1'1UJ. Y aılı kadınla. 
nn bile yürüyiifleaine hiY hop. 
~'11< IYelmlJ. Onların da iç. 
terindeki zembeftiin puı çöziiJ. 
mu~. Delibnldarla, ıenç k:ız!arsa 
finıir fingir .•. 

Bİi' krsnn ilk .apurlara kOfM"
ken, bir bqka kısım yalan~ 
lere, çimenli yamaç'lara .gidiyor -
lar. Herkeste bir zevk ve eefa se.. 
ier1ıerliji var. Hemen hiç !Mı
!CYis-i ~ değil. 

~yarak &'eçiycdar. Dildmt et. 
tim hiç birinde gaz.ete yok. Ga. 
zetelere paket kiğrdmdu daha 
fut. ehemmiyet vermemqler. 

Yine keneli kendime: 
- Devekuılan ! 
Dedim. Bu hüküm, afmndae 

çıkhktan sonra, bana bunu aöy. 
ieten sebebi düıfuıdüm.. Şimdi an. 
lıyoram, ki "Devekuıu" ile oealar 
arasındaki benzerliği, husim, ıu. 
urumdan evvel ııeanİf· Bepm 
kuma sokup: 

- :\'\'C! yok! 
Diyen o kalender kan tlı ile, 

ellerine gazete ahnıyan ve bu ha.. 
beraizlikle a'YUD.ara.k: 

- Ortalık süt liman! 
Hükmünü verenler arumda 

aerçekten bir yakınlık duyulu.. 
yor. Kundaktaki çocuklanıu da 
beraber götüren bu kalaNlıim 
boı bir gün geçireceklerinden 
fiiphe etmiyorum. Şu halde kim 
haldı? Onlar mı? Ben mj? 
Dünyanın saati ıaatine ur.naz 

çeb-efil haherJe~ kan, bom.. 
ba. atq, ölüm deltorlan içinde bir 
fikir mimari'i çıkarmaya çalıı. 
mıak mı iyi, onlara göz yumarak 
eilemneye gitmek mi? 

~<ltl8~t~ e~ faaliyetinden yette bir toplantı yaptlarak Ba· J nJriH;r; ~emilerinin, \ unanist;tnın 
---'--...;.:..-._e:t...y1:......ıv~c ı..ıi~~.tl.Ju;,IJ. ·· · al n ~ sark <.ahili boyunca yaptıkları hı. 

Maçlarda büyük bir seyirci 
kütlesi bulmun ve güreşçileri-

Kadife talıflar içinde, namdö. 
)inlerin telleri tıfrPt· Nefaler. 
daha fİmdİdeJt RS w pıta cıa.k 
ister gitft, ptüaleri mriayor. 

Kendi hudutlan emin 'biT ül. 
kenin halla, zeVk a11'anesine siı-. 
rni§ bir ıünıde keyfederlene çok 
mu? Yilı'eğinde korku çarpmbsı 
dinmeyen bir tilki -wıveseıi mi. 
yoku devekuıa anmin.11 mı ha.. 
yırh7 Bınılmlp bma ._._.. ce. 
Yap venin-. 
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Danimarkada vesika 
usulü ihdas edildi 

' Fabrika işçileri ziraatta çahşmak 
üzere köylere gönderiliyor 

Brüksel 6 ( A.A.) - Stokholm ,.e, çay, benzin ve diğer bazı mad· 
dan Nasyon Belge gazetesine bil· deler ortadan kalkmıştır. Caddeler 
diriliyor: de otomobiller çok seyrek görül· 
Kopenha~ın çehresi Alma_n kı· mektedir. Yalnız Alman otomobil

talannrn mm·asalatındanberı çok !eri, tanklar ,.e asker nakleden 
değişmiştir. Şehrin dıYarlarr Al- kamyonlar gelip geçiyor. Binlerce 
man askeri makamlarının sayısız amele işsizdir. !ş_o;izliğin sebeblerin· 
afişleriyle örtülüdür. Bu afi":lerde den biri evvelce lngiltereden gelen 
sayılan bir çok yasaklar aras~nda h.am .m~dd.el~rin yokluğudur . . ~ab
soka.klarda toplanmak \·e hadıseler rıka ışçılerı zır~atte çalışmak uzer: 
hakkında münaka~alarda bulun· köylere göndcnlmcktc ve resmı 
mak vardır. Parola r.erkesin yalnız 1 ma~amla~ mümkün ol~n her vası~ 
şahsi işleriyle me5gul olmalarıdır. , ta ıle zerıyatı arttırmaga çah~mak 
Vesika usulü ihdas edilmiştir. Kah tadırlar. 

Meclisin yarınki . 
ruznamesı 

Ankara, 6 (Husuıi) - MecIL 
sin çarşamba günkü ruznamesini 
bildiriyorum : 

1 - Askeri ceza kanununun 
4 7 • 48 inci maddelerinin değişti. 
rilmesi hakkında kanun layihası. 

2 - Askeri muhakeme usulü 
kanununun 3 üncü maddesinin 
tadili hakkında layiha. 

3 - Bulgaristana 5 milyon ki. 
loluk munzam odun kömürü kon. 
tenjanx verilmesine dair teati olu. 
nan notaların kanun layihası. 

4 - Haziran • Ağustos 1939 
divanı muhasebat raporunun o. 
nuncu fıkrası hakkında divanı 
muhasebat ve adliye encümenleri 
mazbatası. 

5 - inhisarlar umum müdür. 
lüğü 1936 yılrna ait bilançoların 
gönderildiğine dair Başvekalet 
teskeresi. 

Danimarkanın İstifade 
ettiği kararname 

A.nloara, 6 (Husu,si) - Daııi. 
marka hükumeti 7002/2 sayılı 
kararnamenin 4 üncü maddesi
nin eµıparşanjabilite hakkında. -
ki hükümlerinden istüado et ~ 
me!kte iken- hG.len. bu memleketin 
Almanyanın işgali altında bu • 
lunması bu hükümlerden istifa
desine imkan b:ırakmamış oldu
ğundan Danimarka 13055/ 2 sa.. 
yılı kararname hükümlerine ta
bi kalacaktır. 

Ankara belediye mec
lisi toplantıları 

Ankar::ı, 6 (Hususi.) - Anka· 
ra belediye meclisi bugün top -
landı 940 nıasrai bütçesi üzerin
de gön Jtü. Meclis yarın tekrar 
toplanarak Ankarada yol, mey. 
dan ve cadde isimlerinin değiş
tirilmesi meselesini müzakere e
decektir. 

!arımız .. Haydi Allah selamet 
versin!,, 

Ve ertesi akşam yine böyle 
söyleşerek ayrılmaları mukad
der olan bir buluşmaya söz ve
rirler. 

Aman onlara şehrin işlek bir 
ca-ddesinde tesadtif ederseniz, 
sakın yanlarına sokulmayın ... 
Hiç kimseye zararları olmadığı 
halde, yanlarına sokulmakla 
en büyük ihtiyatsızlık yapıla
cak olan bu lki hassas ve ,gü
nahsız insandır. 

~;c * * 
A RAFLARIN bir sözü var-

dır: "Çabuk in ti kam al1 

mak, bliylik insanların adeti 
değildir,, derler. 

İngilizlerin yavaş hareketle
ri bundan mi ileri geliyor aca
ba!? 

D OCRUSUNU isterseniz 
şaştım; bundan beş se

ne evvel "On sene içinde harp 
olmıyacak,, diye kitaba el ba
san eski lngiliz başveklll Loi.d 
Corç, nihayet harp patladıktan 
sonra canla başla memleketini 
ve dünya medeniyetini diğer 
şerikler1yle bi rlik.tc kurtarma. 
ğa çalışan bugünkü İngiliz hti
kiimetini "Mecnunlar, zaifler, 
sersemler,, diye lttiham ediyor. 

Acaba kendisi iktidar mev
kiine geçecek olsa. ne yapacak 
dersiniz!? Umumi harpte ne 
yaptılar? !ngilterenln bir ana
nevi hareket tarzı vardır ki ge. 
çen harpte de, bugUn de ayni
dir. Ayni betaet, ayni ihtiyat, 
ayni llerl geri hatar.a benzer 
hareketler; ayni sebat ve s0-
nundııı. nfhaf zafer! 

~---Loid Corca şaşıyorum. 

Şimal harp cephesi 
ınüttef iki erin lehine 

(Baş tarafı 1 incide) 

haricinde tutabileceği kanaatin. 
de olmasaydı, ve Almanluın ver. 
dikleri teminatlal'a İnanmasaydı 
bugünkü felaketli hale dü§mİye. 
cekti; çünkü bu takdirde Alman. 
lann taarruzlan tahakkuk ettik. 
ten sonra lngilizler ve Franuzla. 
ra miiı:-acaat edecek yerde daha 
evvelden bazı ihtiyati tedbirler ıı. 
lınacaktı ve bu tedbi'rler alının. 
ca da ya Almanların taarruzları 
tamamen önlenecekti, yahut daha 
ilk anda akim bırakılacaktı. 

Almanlar Norveçlileri gaflet 
uykusunda bastırmış olmalanna 
ve bir gün içinde cenuptan ıima. 
le kadar bütün Norveç limanları. 
nı deniz ve hava yolu ile İıgal et. 
mİ§ bulunmalarına rağmen yine 
maksatlarında muvaffak olamadı. 
lar; İngilizler tamamen hazırlık.. 
sız bir vaziyette Norveçe yardım 
em!ek mecbUC"iyeti karşısında ka. 
lmca yine harekete geçtiler; Al. 
manlann yedi harp gemisi ile ağ. 
zını kapattıkları Nal"vik'e asker 
çıkardılar, bütün Alman harp ge. 
milerini tahrip ettiler, ve §İmdi 
cenup mıntakalarından alınan 
kuvvetkdn inzimamı ile senenin 
yedi ayında İsveç demirlerinin 
yegane ihraç iskelesi olan bu il. 
manı daha kuvvetli surette ele 
geçirdiler. 

Bundan sonra Almanlar garp 
cephesinde harp etmek için ha. 
zırladıklan silahları ve binbir 
müşkülat ile ted.-rik ettikleri pet. 
rolleri Norveçteki demil" maden. 
lerinj almak için kullanacaklar, 
ergeç terkedip çıkacakları yaban. 
cı bir memlelcelte bugüne kadar 
olduğu gibi ~ndan sonra da bir. 
çok Alman kanı dökeceklerdie. 
Müttcfikleı·in askeri bakımdan 
menfaatleri N orveçteki harbi kısa 
bir zaman.da zaferle bitinnekte 
değil, bilakis uzatmakta ve AI. 
mantarın bu memlekette sarfe. 
decekleri kuvvetleri garp cephe. 
sinden eksiltmekte, Almanyanın 
hn·p kabiliyetini yıpratmaktadır. 
Bu yoldan Almanyanın mağlıibi. 
yetini hazırlamaktadır. 

Bununla beraber müttefiklerin 
daha §İmdiden Alrnanyaya karıı 
elde ettikleri ma.ddt bir zafer var. 
dır. Bu da Norveçi i"al etmek 
için Almanların §İmal denizine 
çrkannış olduklaı:ı harp gemileri. 
ni batırmaktır. Norveçi işgal ma. 
cerası Alman donanmasına üçte 
'bir kuvvetini kaybetmek pahasr.. 
na olmuştur. Bu neticeye göre 
tngiliz donanması bundan sonra 
şimal denizinde daha serbest bulu. 
nacaktır ve N cı:-veç topraklan ta. 
mamen Almanla.c-ın İşgali altma 
geçmİ§ olsa bile Alman nakliye 
ve ticaret gemileri artık Narvik 
limanından serbest serbest demir 
alıp götürmeye muvaffak olamı. 
yacaktır. Norveçin şimal .denizine 
bakan limanlarından bir suretle 
istifade ederniyecektir. 

Alman donanmasından mühim 
bir kısmının tahcribi ile müttefik. 
ler şimal .denizinde daha ıerbeıt 
kalmaktan ikinci bir mühim men. 
faat temin etmişlerdir ki bu da 
Akdenizde emniyetin bozulma11 
ihtimaline kar,ı buradan kuvvet 
alıp götürmektir. Maltadan ts. 
kendetiyeye nakledilen lngi)tere. 
nin Akdeniz harp filosuna şimal 
deniz.indeki harp gemilerinden 
bir kısmı da iltihak etmiştir. Böy. 
lelikle Akderıizin şark mıntakası 
Balkanlar ve Yakın Şark memle. 
ketleri için kuvvetli bir istinat 
kuvveti haline gelmiştir. Bu sa. 
yede şimdi Akdeniz emniyeti her 
vakitkinden daha emindir, 

ASLM US 

ı Meclisin dünkü toplantısı 
( B~ tarafı 1 incide) mütaleala.n teyit eden izahat vermiş 

ve Aziziye tüneli tevııi.I l§ine de tema.ıı 
cıderek demiştir ki: 

Narvikte müthiş kar fırtına 
Arkadaşlarımıı:ın bu kanun vesi. 

!esile tema~ buyurdukları petrol 
havıaı11 hakkında gördüklerimi ar· 
ıedeyim: 

Mahallinde gördüğüm vaziyete 
na:ı:aran, hattın oraya götürülmesi. 
ne henüz ''aktimiı Yardır. Sondaj. 
tar devam edecektir. Hakikaten bir 
petrol ınıntakasına ıesadüf edilmiş
tir. Tabii bunun ''Ü.~atı \'e verimi 
hakkında la7.ım gelen tetkikatı yap
mak icap etmektedir. EsMen Bis. 
mil'e kadar -henüz hal a\ılmamış 
olmakla beraber- trenle gittik. O
radan i Libaren Ram an dağları isti. 
kameti ne kadar, Eruh ka!'iabasına 
kadar trenin geçmesi için lazım 
ı;<elen tertibat yapılmıştır. Balaslla
rı konmuş ve Ta) !arı hazırdır. Yal. 
nız köprülerinde noksanlık ''ardır. 
Onun üzerinde de Xafia \'ekaleli
nin çalı~acajtını bölge hat inşaat 
müdürlüğünden öğrendim. Eğer bu 
mınlakada bilyiik iklısadl bir pel
rol sahasına tesadüf edecek olur
sak, lazım gelen ~ondajlar yapıl. 

dıklan sonra, bu hallın temdidi 
mümkündür. esasen bu hat azamı 
35--40 kilometre kadar bir yer lu· 
tacaklır.,, 

Hasan Fehmi Ataç (Giiınüşane): 
_ Ernt :şimdiden hiikunıete :salahi
yet Yerelim! 

Başvekil doktor Rcrik Sa) dam: 
- Bö~·lc Lıır şeyin ilavesine lii

zııın görüyorsanız mm·afık olur. 

- Bu tünel 80 ıene evvel yıı.pılmıı:ı, 
o zamanın tarzı in,uma göre ikmal 
edilmiş dar maktalı karma karışık 
münhanili, muhtelit münhanili olarak 
yaprlmı:ı gayri mtitecanls blr tünel. 
dir. Bunun çürüklüğü malfun olmak.. 
la beraber orada varyant yapılmaııını 
ve tünelin tahkim edilmesini tcabet
tiren sebep daha ziyade büyük maki. 
nelerimizin geçebilme:si için tevsl a. 
meliyeııi idi. Yani, tevsl ameliyatı 

yapmak icabetti, ayni zamanda. ah. 

kim edilmesi içın de tertibat alındı. 
Tevsi ameliyatı devam ederken bir 
taı·aftan da. tahkimat ameliyesine 
başlandı. Fakat görüldü ki, bu &meli. 
ye tahmin edildiği gibi 500 bin Ura 
ile olmaz, hattA 700 bin lirayı da 
aşacak. Bu anlaşılınca. bu çürük tü. 
nelin tevsi ve tahkimine çalı§maktan. 
sa takriben aynı para ile yani başın. 
da. daha. ıağlam ve matl{lp veçh.ile ge. 
ni§ bir tünelin yapılmaııı muvafık o. 
lacağı kanaatine v&rıldı. Ve ona ba§. 
Landı. Onun masrafı bir buçuk mil. 
yon lira değildir. Bunu J...a.U olarak bi
liyorum. Fakat bir buçuk milyon lira.. 
ya ne kadar yakla§tığını bilmiyorum. 
Bu paranın hepsi tünel maıırafı de. 
ğ'ildlr . TUnel bUyilk makinelerin ıeç. 

mesine müsait ha.le konulurken e,ynı 

:ı:amanda gtizergAhın ıslah edilmeııi 

ihtiyacı da duyuldu. 

hüküm 
( B~ tarafı 1 incide) 

etmektedirler. DUn Röros ve Stören. 
de muharebeler cereyan etml§tlr. 

Alman tayyareleri 
Narvik' e gittiler 

St.okbolm, 6 (A.A.) - Emin bir 
menba.dan haber verildiğine göre kuv. 
vetll bir Alman ha.va !iloau Norveçin 
şimal mmtakasr üzerinden uçarak 
Narvik isUkametine gitmiştir. 

İsveç gazete muhabirlerinin bildir. 
diğine göre Almanlar Narvlk mınta. 
kasma anl bir taaITuzda bulunmak 
ta.sa vvurundadırlar. 

Muhabirlerin kanaatine göre, yedin. 
ci Norveç fırkası henUz harbe lştirAk 
etmiş olmadıfı ve Narvikte mühim 
mUtte!ik kuvvetler! bulunduğu için 
vaziyet böyle bir harekete mUsait de. 
ğlldir. 

Alman hududu, 6 (A.A.) - Hav&ıJ: 

Alman iııtlhbarat bürosunun bildir· 
diğine göre Almanlar tarafından mu • 
ha.sara edilmekte olan Norveçte Heg. 
ra dağındaki istihklm 15 zabit ve 180 
neferden ibaret olan müdafiler ile 
dün teııllın olmu§tur. 

İngilizler General Ru
ge'yi götürmüşler 

sürüyor 
l Ruge balt 

mtişlerdir. Genera 
dra. yolunda.dır. ln 
Batan Fransız ve 

torpidoları Fransı 
Pııriıı, 6 (HmJU!I~! - Nonıece 

rallığ'I tebJlgine gore,ı.rayısts. 
nakleden gemilere 3 ta.atrtl 
tayyareleri tara.fınd~n bic; bir 

ıniJerıne 
mlş, na\{]iye ge ak bU geıuilC 
verilememlş. )JJC dan biri 
ha.faza eden torpidolar 1ı0ınba 

· · ttııda.rı · tayyarelerının a klSillen k 
batmış, mürettebat 

mıştır. 1n uızıeri.J\ 
Diğer taraftan ·~el sını! 

isimli, 1870 tonlu~ b\rı>AP oıuıı 
yörU de Namsos da ederlt 

muha.faz& 
gföz kıtalarını . ta.rafından 
man tayyarelerı al ıuurc 

· ·n nornı "l mıştır. Gemını geınldC " 
100 kişi ıken og!.ln bir J<ıB 
bulunuyordu. :sunıarın 
tarıtmıştır · 

1 
·uz cıestr 

Akridi ile batan ngı oıııyor. 
. klınu 11 i buırnu~ 

rı ye ktr 
Çankirının ele 

tesisatı 

( f!usuıi) -
Çankırı, 6 bir he1 

Vekaleti tarafından le şehir 

Refik Şevketin sözleri Çünkü Aziziye tlinelinin lzmlr ta
Bap·ekilden sonra kiirsiiye ge. rafı ucu ile Selçuk istasyonuna yakın 

b a gelere .. 1 Moııkova, 6 (H~usi) - Andalsnes. kında uray k rnınU 
den çekilen İngiliz kıtaları Merkezi trik tesisatının te k~k}er ya 

len Refık Şevket İnce (~fanisa): bir nokta arasındaki bir meyil binde d mesı. etrafında tet ı Norveçtekl Norveç kıtaları kuman a.. 

"- Diyarbakır - Irak haltının 30 idi. BugUn bu mıktar au.ltılmııı. 
bir noktasından itibaren lrana gi_ tır. Arazi fevkalAde dik ve ıert oldu. 
decek olan hal gii7.ergahııı m değiş. g-u için bir trenle çekilen hamuleyi 
lirilerek bu hallın EJazığdan itiba- ora.da. ik1 Uç parçaya. aymyorla.r. Ev_ 
ren lemdidlne mütedair olan JayL vel<\. blr kısmını, sonra kalan kııımı. 

ru General Rugeyi de birlikte götUr- tır. 

italyc.da halk harp istem~r. 
11 ı'•an radY0 •·ul 

nıektedir. .3 
J •

111 
a~ıı. ". hanın eshalıı ııuıcibesi ii7.crlnde du. nı çıkarıyorlar. t~ıetme masrafı da ( B<J.'j tarafı 1 incide) 

rarak 1937 de bu hatların )ıışası bu yüzden !evkalAde ytikııek oluyor. R~ma., 6 (A· A·) _Havas: 
için kabul edilmiş olan kanun ile Bu hattın ıslahına. ba~tanmı11 iken Milan'dan haber verildiğine gö-
\'erilen 50 milyon liralık tahsisat. biraz daha fazla. para ııar!ederek bir re 

3 
mayıs akşamı 100 kadar ta

lan 15 milyon lirasının sarfediJ- varyant yapalım .dediler. Evvelce ar. lehe Fransa ve İngiltere aleyhin. 
dikten ~onra şimdi hal giizergahı. zettiği.m binde 30 ile 31 meyil mUn. de nilmayişte bulunmuştur· Tale
mn yeniden lepdil edilmekle oldu. haniler böylec: binde 23 e indirildi. beler Fransa ve İngiltere aleyhin
ğunu işaret eylemiştir. Devlet bu yüzden l§letme masrafla. de bağırıp çağırıırak ve bu iki rnem-

Halip, Diyarbakırdan itibaren rından hiç değilııe yarı yarıya kazan. leket aleyhinde hasmane hisler iz
yilz kilsur J..iloınetrclik hir kısmın mı§ oldu. Ayrıca 7 kilometrelik de har ederek sokaklardan geçmiş • 
inşaatı tamamlanırken ileri kısım- hat yapıldı. Yakında Aydın hattı ye_ terdir. 
lan.la arazi menaati, inşaat ve işlet- ni, meyilleri mutedil, muntazam ve İ 'l • R f• • 
ıne masraflarının ''Üksekliği gibi ngı terenın oma ıe ırı 

J geniş bir kıııımdan geçmege baıılıya. d d 
hususlar yüzünden yol güzergahı. caktır. Maruzatım bundan ibarettir. Vazifesi başına Ön Ü 
nııı tedbil edilmekte olduRuııa göre Eondra, 6 ( A.A) - Röyterin 
bunun daha öııceden tetkik n tes. Nafia Vekilinin sözleri bildirdiğine göre, lngiliz deniz CÜ. 
bit edilmesi lazım geleceğini söyle- züt:ıınlarıııın Akc.lcnizde tahşilleri 
ycçek bunun neden yapılmamı., ol~ Müteakiben kUraUye &,'el~n Nalla. hakkınÜ:'l ' lıalyan 1ıiJkCıın'Cl~ hll'ıt-
duğunıı sormuş, a~·rtı ·uretle Aydın Vekili General AJl Fuat Ce~soy veri. 
hattL it~rindl"ld Aıiziye- tüntliırin • 'len izatra1taıt l'tı1y~tiıi ·ölCIUl<ça) 'ta.f-ı ·~ıııthııt fogili1' .... hiiklımelin.deıı ras;. 

'·'- men izııhat talep edildiği hakkın. ıslahı işinde ele evvelden esaslı bir vaz:ı:uh ettiğini ka.ydedcrek Dlyarba. dakı haberler, Londrada bu daki-
tetkikc girişilmemiş olnıa~l yüzün. kırdan ltlbaren hattın inşaaına ba§la.. kaya kadnra teyit edihnemekledir. 
den ffızuli :sarfiyata sebebiyet veril_ mrken Vek~letln muayyen bir nokta. ingiliz hükumetinin siyaseti, ltaJ. 
diğini kaydeylemiştir. ya kadar mUııterek bir kısım olarak ya ile münasebellerini idame et. 
Naci Demirağın izahatı ve ekseriya Dicle nelırl vadlııini ta. rnek ,.c iyileştirmektir.. Evvelce 

Naci DeıniraA (Sh•as): Bu sene kip eden kısmın güzergAhını tesbit biİdirildiği gibi, Akdenizıleki ihli
sadeclildiği ileri sürülen 15 mil - eylemiş bulunduğunu söylemi~ ve de. yat te<lbirleri, bir kısım 1talyan 
yon liranın DiyarbeJ.. ir - Irak hat- miştir ki: İlerde yapılacak katı istik. malhuatı n ın kullandığı füan ve 
tına sarfoedilmiş olduğunu söyliye. ~a.tlar neticesinde eğer gU:ıergAhın yüksek mevki iş~al eden ltalyaıı si
rek demiştir ki: bir noktasında İran isllkametlne de ~ast şahsi yellerinin beyanatı üze. 
. "- Oraya sarfeclilnıiş olan 15 gidilmek mUmktin olurııa o vakit mUı,. rine alınmıştır. 

milyon liranm bir santimi dahi za. terek kıııundan isti.tade edilecektir. Mezunen Londrada bulunmakla 
yi ~lmanııştır. Belki biraz da aske. dell'i~ttr. Ve 0 vakit tekli! edllm~ 0 - olan lngillerenin Roma bilyi.ik elçi
ri mülahazalar inzimam etmek üze- lan .kanunla ancak bir avanıı mahiye. si Persi Loren, vazifesi lıaşına ha. 
re Diyarbakırdan Kurtalana hattı ,.,, ... e olmak lızeı·e elli milyon lira is. ı-eket cim iş lir. Sir Persi hu ııkşam 
müşterek ,götürmek, oradan da bi_ tenilm~tir. VekAJet buna iııtlnaden Ronıaya varmış olacaktır. 
risi lraka diğeri de Yana t-emdit ey. işe başlall11§ ve l§e başladıktan eonra Jtalyada halk harp 
!emek esası kabul edilmişti.,, da kaU etUdlet ve latik~a.!lar yapıL 

Naci Demirağ beyanatına devam mı§tır. Binaenaleyh evvelce takdlm istemiyor 
ederek haltın Kıırtalanclan itibaren edilml§ olan kanunun eııbabt mucibe- Lon<lra, 6 (Radyo) - lıalyada 
Tatvan'a kadar olan kısmının bila- !erile bugUnkU tekli! ettiğimiz kanu. halk ve Yalil.:an İtalyanın gayrınıu_ 
hara esash istikşarı yapılırken es- nun esbabı mucibeııl aruında lıiç bir harip yaziyeti terketliğini görmek 
babı mucibe kaydelilen mahzurlar. !ark yoktur. istememektedirler. 
la karşılandığını söylemi~ ve de. \'aris prens Ye prenses Piemonun 

Nafia Vekili ıözlerine devam ede. 
miştir ki: \'a tikan ziyaretleri bu hissin teza-

rek, Aziziye tUne11 tesviye tııinl izah "- Hakikaten hlikşar eledim. hiiriine canlı bir vesile olmuştur. 
Evvela bu istikşaf yapılır ama o. eylemi§ ve tünelden Mayıs içinde sey- llalyan monarşisi harp isleme. 
radaki hakiki meyiller ve nı~ır ku- ri3efere başlana.cağını bildirerek Ha.. 
turları evvelden taJ..ıliri kabil oL ııan Fehmi Atak tarafından ya.primi§ 
maz. Kabil olsa da diğer memleket. olan tekilli tasvip eyleml§tlr. 
lerde olduğu gibi bizde de vakti. 
rniz ınli.stacel olmasa herhangi bir 
hal üzerinde iki üç sene ctüller ya
pıp hakiki yaziyelleri tayin elmiş 
olsak o zaman hesap edilecek pa_ 
ra daha hakikate yakın olarak tak. 
dir olunur. Hakikate yakın dedim 
çünkü hiç bir zaman bir inşaal ta. 
mam olrnadan hakik i kı) melini 
tayin etmek kabil değil.,, 

Meeliıı bu izahattan sonra IAyibayı 
yapılan teklif daireainde kabul eyle. 
m!ş ve örn idare kanun IAyihumm 
ve bir idare teşklla.tında vazife alan. 
la.ra tıı.zmlnat verilmesine ait kanun 
lAyihasmın altıncı maddeııini tay ede. 
rek birinci mllzakeresinl bitirml§tlr. 

Meclis Çar§aınba gUnU toplanacak.. 
tır. 

alı Berlin ılc a) nıek J\ 111 

ken halk harp etıncl r 
' ktal ı · ı hüratta bulunma ·c 1ııgiliı c 

Çünkü Fransız ' ıııaııırı 
k' donan d 

ki Akdenizdc ı ttırn11ştıır. 
"k ·ı.,·a~ta ar . ·elı yu · m ı .... J ·' k ,.azı) 

1 Tiirkiye yakın şar ·i eııııe1' 
l uk bir dikkallc tak P tör 

Senatoda raP.0 r 
sözlerı tıııl 

n • 6 (JlıısıısO - rııPo 
rcırıs, . bütçe . 

1 
hariciye nezarcl~. ııetic<'~ 1 rı 

1 
senatoda Jrnbulu ·ıahatla lt~ 
portör verdiği 1 ·' ·ş ,·c c 

. . 1 etmı. 
v:ıziyetinı ıza 1 

· · t'r' 11111 şöyle demış 1 • .. ,. 1crııiş 0 r 
"Duçenin ele so.. rcrıııı 

bcl'l cc . rıı 
bi sekiz ııydan .. 1Jnıı ;. ' 
te olan hadiseler :\ arilıt~ını 

1 dcgv il fakat kıtalar .l ' ltıı. 
. ttcdırJer . ' 

tirecek mahıyc . tinııı ; 
·u r he~ e ·ı rıı~ vazi,·cti vekı e retli 1 

J • • ncŞ · ·t 
faşist konseyının 1ıııriCJ) ·ı.: 

biJhassa . nıı 
kararları ve .

1 
genıŞ. ~ 11 

liıniz beyn~a~ları,;0~~0Jin 1 .\ 
izah edilmıştır. : enıck g.ı. 

Lı gı rın 
kadar har e ıı 
misal olmuştur.,, ınuh:ı~ıırı~ 

Bundan sonra ıılıl 1 !-\ ~ 
sındanberi ltaJyanı,11 11 rııP0r~.0 
• · kcuc · u 
vaziyetleri telk1 .. "şıneıerı Jı 
hassa Breııner go~.1~rıırıarırı 1 "t"rı ,.. - rııl ile c.hırarak bu u ıı1ıı1Pı . 

. iş o . ı ' rilşmedc yerılııı . nuııı:ırır .. 
gayrıı .. 11ıu 

ile, İtalyanın . e bir sürll cJcC 
yellen çıJun~sıl ııusııle g 
sil h:lıliselerın ~fıı~ 
bildirmiştir. j) - ' 1~ı 

l'ari.ç, 6 (Iftıs~:ıordıı ı.ıı~~;e 
prens PiernonuetıniŞ ,·e 1~ııdP 
sıfalile kabul ]Jir ~aı:ıl .. iJ~L 
resmi telıliğ<lc,~zerindC ı.;vr ' 
keri mevzular u. ı·r 

·1 ııŞ l • olduğu bil<lirı n 

--o J{ıırtı~ Abdurrahman 1'\aci Demirağ bun
dan sonra, Diyarbakırdan itibaren 
hattın inşaatına başlanırken bazı 

sebeplerle tam olarak etüt ve ap_ 
likasyon yapılamamış olduğunu i,a_ 
ret eylemiş Kurtalandan itibaren 
karşılanan güçlükler dolayı~i le ,gü. 
zcrgfthın tebdiline Jiiıum ,göriildü
ğünü ve ortada· zayi olan bir para 
olmadığı için lraıı haltının bu yeni 
istikamette yapılması tasvip olun_ 

Bulgar Harbiye 
Nazırının nutku 

J{ilo~n ~n •' Dirinci hamur yazı kAğı<lı .,v 

da/tunu :söylemiştir. 
Azi:ı:i%e Tüneli Uzerindekl mUtalea

lara. da temas eden Abdurn.lıman Na. 
ci Demirağ bu tUnelin tealsine ba§la. 
nırken aynı ae~ple tahmin edileme. 
mest lm1ı:An1 olnuya.n gUçlUklerle k&r
,ııandığmı ve bunun Uıerlne bir diğer 
tünelin açılına.ııı ve hıı.ttm buna göre 
tsl.ahma zaruret hasıl olduğunu llAve 
eylemiştir. 

Razi Soyerin Aziziye tü
neli hakkındaki izahatı 
Razı Soyer (Urfa) 

ma.n Nael Demlra 

"Bitaraf kalmak için 
her f eyi yapıyoruz,, 
Sofya, 6 (A.A.) - Um,umi 

harpte ölen Bulgar askerlerinin 
hatırasını taziz için tertip edilen 
merasimde Bulgar harbiye nazırı 
General Daakalof nutuk aöyliye. 
rek Bulgar milletinin ve zimam.. 
darlarının harp harici kalmak 
arzularını teyit eylemiş ve: 

"Bütün dünya, hakikaten bita. 
raf kalacağımızı iıbat için her 
şeyi yaptığnnızı biliyor" demi§. 
tir. 

General Daskalof Bulgar mil. 
Jetinin istikıatini ve ban§ı müda. 
faaya amale bulunduğunu bildir. 
ft\ia±cu'.--...~~~~~~ 

ı kinci hamur yazı kAğıdı " :W '' 
" " Rlletıik kağıtlar (beyaz) " 4.-

Biletıik kAğıt.lar (Renkli) " 
Bir taraflı Sellüloz aınball\j kAJ;ıclı :JO 

Beyaz 80 gram ve yukarısı " 40 
Beyaz 80 g ramdan aşağJ!-iI " 4ff 

Bir taı·atlı renkll Selliiloz k~rdı '' {)i 

,, 
•• ,, 
,, 
•• İki taraflı renkli Sellüloz kAğıdı '' SfJ ... ,, 

Kr&ft ambalAJ kA.ğıdı --.. " 8.J 
Kraft ta.JdicU ıı.mbalAj kAğıdı '' ., 
Şrenz Bakkal kA.ğıdı ~;J 

70 ve 110 gramlık '' ~.t :: 
110 gramdan ,nıkarısı paketi ıro; ,, 

Beyaz K&rton 04 b,, 
" rı .. Gri Karton ın fçl .

0
, 

. .~ . 'deslni tefll n ııdrcsı e 
Diğer şehirler tUccarlarının istifa depoilluıu :ı.D.tıt 11.

1 dema bu gfbiJerln yukarda yazılı satış zaillanda. ıcl!llseııı 
istedikleri kA.ğıtları bildirmeleri ve ayn~da. a.ıacıı~aırııY" ıco 
dellerlnln havalesiyle kA.ğıtları depoDlU 'fg.Jepıer aktır. 
isim ve adresini iş'ar etmeleri IAzıındır.karşılanııc• 
nulacak ve depodaki mevcut nhıbetinde 
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ölCJüren Norveçli bulunamadı 

5 - VAKiT 7 MAYIS 1940 

Bu söz üzerine, Antonen, Pa.. 
risin serbest ej!lencelerine mec
lup bir haylaz tavrile gülerek: 

- Ah! Vekil olmağa hiç he
ğunu söylemektedir. Almanlar ~·esim yok, dedi. o kadar zah-
bu kargaşalıktan, istifade edere~ met işime gelmez. Ben şöyle ha. 
tngiliz donanmasının Oslodakı fiften bir milyon vurup istira
Alman donanmasına taarruzun- hate çekilmek isterim. 

b, - 11 -. oılt~ 

Norve.çte bulunan bir İsvec; 
gazet.eciainin yudığma göre, 
Almanyanm Norveçteki işgal 
kuvvetleri Norveç halkı üzerin
de hlkimiyet tesis edememişler
dir. Sivil hallc işgal kıtalanna 
nefretle muamele etmektedir. O 
kadar ki herkes sanki memleket 
işgal edilmemiş gibi likayt bir 
şekilde vazifelerine devam et • 
mekte ve Almanların mevcudi -
yetine asla kıymet vermemekte
dir. 

da ölmüş olanları taşımak fırsa.. Löpayörler, bu kadar .zekaya 
tını bulmuşlardır. hayran olarak neşeli neşeli gül-

Geçen pazar günU Osloda ol- diller. Bu oğlan çok ilerliyecek
dukc;a heyecanlı bir hldise de ti. Ona şüphe yoktu! 

nin burkulduğunu hissettiler. 
Sonra apartunan binasına gir
dikleri vakit, yarı karanlık sa
londa Moranjı, başı açık ve üze_ 
r inde siyah redingotla ağır ağır 
gezerken buldular. Moranj feci 
haberi alır almaz koşup gelmiş
ti. Sanki bu ani ölüm onun eski 
yarasını açmıştı. Rengi mosmor
du. Bütün bu matem onunmuş 
gibi kendinden geçiyor, haşin bir 
asabiyetle ayağını yere vuruyor. 
du. Gelenleri tanıyınca onun da 
ağzından aynı kelimeler çıktı. 

~ldıı. lJ kendine gelen yine 
.di}'Otd !llt rolü oynaması 

de i&~ a~lünü unuttuğu 
.eletın vaziyetinden 

\ltiiaı •e bütün planlan. 
~için ;•ırıa.aı mümkündü .. 

rıtdi aron Monleona do~. 
~ :lilc~~ ~ürrnetkar bir vazi
·~lt"10.y-- • 
, törU Daron_. Yeşil İskelet 

• • ~ccektni~ .. dedi. 
1 v . . . . . 

~~~lttı~ Sil.AHI 
'sil laıt:ın1con yerinden kalk. 

d~ct 11rnbasını yeniden 
11_ tc~lt r~!'I; etrafı inceden 
~Otııuı tdıyor, ııığı uzun u. 
\~ ~ Lenuvann ve diğer 
~ l'c~Cri üzerinde tutu. 
, 11.,.hir le 

1 
h bittikten ıonra 

\.'.'f\ ı..~e ıordu: 
'-~~mı? ~di. a:ır .. diye Şaron ce. 
~~~ '\'&adterimı tutmak 

"l;. ltt b,.ı r. !ıte istemit oı· 
~ d~ 2-~fın içindedir. Bu 
~ ~ aı..:~e vennele hau· 

t ctı..~~ de bana yavru
~ 'ltt}'~<qı~ istiyorum .. 
t!ti ıt;~; dıyehkelct s3zünü 
Ilı, 1 t~Ben böyle pazar • 

-.ı.?°'ttrı dt · Şimdi parayı atı· 
~ttc kızının sağlam 
' ~ ~ı.raıc evinize teslim 
~L '; t!lrıı:_ 
) ~ ~ ~e İti11&ad o!unaı:ağı" 
\ıto( temin eder.iniz? 
~ tter ~!eeaıifım Mösyö .. 
"4l. St(j~tiftladınız yoksa o 
~.~Q tğe mecbur kalaca-

"-'d°" t tı~· ~tPtrdon. diye Baron 
~~· tı( ırdı. Bu kadar acele 
.'<. &· • t~~rn. ki buraya kadar 
t 't\iıilr mutabık kalı
~~ ~ Uıuın üzerine söz 
~ ~tr~ .. İ•te °:uğum iade olunur 
~~ k~ ~,tttiı olduğunuz para· 
~tıı ~ rtceğim.. Polisi hiç 
- Q., ıı.~t'i haberdar etmiyece· 
\'ıu ~~etle emil\ olabilir -

tiJ ~illi da sizi tatmin eder. 
'~? kabuı ediyorsunuz 

~Oıı l'tt ..• 
')~d~O?t}eon sinirlenmeğe 
'~: liıddetıe sözUne de· 

fıld'~· 
~ 0• ~~l1ıtı11 J~ct.inizin ne kada: 
" ~ İçi UŞUnmeyor musu 
~ ~ n kendinizi benim 
Jıı:<ll ıu uı, düılinUn ki ço. 
~~ ~ •nda. çalmmıJ, kim 
~·· ~ l'dutlann elinde inle 

"-'l')dt' ka~r fed ... 
a..'Vıııı~ ~OSyö bu güzel 
~' h~ır nihayet verin .. 

~'ltditı'Çbir tesir yapmaz. 
._r~r ~· anladığım, ye· 

~J~~ J 1rn.di parayı verin, 
~"'llil ~!ıır,:~ığında çocuğu· 
lt~Clc Uz. 

1 ~t ~r ~ oı~e geçmek zamanı. 
~r S1t u~~u takdir et· 
~~ Stlt •ur ati}e cebinden 

1ıı1 ·~)dudlrdı. Çevik bir ha· 
~lt~dottııı un arkasına geçti. 
\.~il~ lı;ııc,tt~ . tetiği çekerek 
~ı ~ ~d rtlıfınc doğru ateş 

tr \ti) ~}>a an fırlayan kurşun 
1 ~ t Ctbi ~nuştı. 
1\. ~~il\ltıı ilden çıkardığı fe· 
"l)""ltr §tı, 

• ~~ ~lt~lcarı .. 
~ ~tet··. Bu kararlaıtınt· 

~111 ~' rtıU tı: Lcnuvar ile dL 
)~'o.t ~'1in thıı bir sür'atle ta· 
"t~t-... tlt~f atıldılar.. Artık 
~ıt~ ~hett~n çevrilmişti.. 
oltiı 1ı..._tar\in ır 1. İskelet hiç te 
~ ~~-~ii rney?.r, hatti etsiz 
~ uır ~ gilluyonnuı gibi 
~)e de ttkette oynayordu .. 
~ ~~~~tın~~larındaki ka· 
~ ~~ te"a~~settiler .• tske· 
~·)t lia li · 
~' Şı '-'t\ı.·;d a .. lia .. 
\ 1,~di u uğu bir kahkaha 
~~ \tlct t1lnıbanın tfığı at· 
L~İ~ ha az yeşil görü. 
~~ r hılca 
~ \ lc1ı ~~: Yoksa şimdi, 
:ı>, l'· g 1 yere sererim 
\~4.ı~' tele 
\~ ~~lr etti .. !akelet 
\:' Ct•a.p sını ~vurmak • 
.~ der •erınıyordu. 

~tı-tııer\.~!~ak ihtar edi 
'tı.: ~•lceıe · "!. 
~~~d•~~ •eai duyuldu. 

··ıı bt; .... 
)le korkutamanı . 

nır .• Boş yere ...akıt kaybetmiye· 
lim. Yakıt epeyce gecikti .. Sizden 
müsaadenizi isterim. Ve İskelet 
kapıya doğru ilerlemeğe baJladı. 

- Dur!.. diye Emil emretti .• 
Bir adım daha atamazsın .. 

İskelet aldırış etmeden yoluna 
devam etti. Bunun üzerine Emil 
bir kere, iki kere, üç kere, şarjör. 
deki bütün kurşunları boşaltınca· 
ya kadar ate!J etti. Sonra Lcnu. 
var ateşe devam etti. Her silah 
patlayışta iskeld mütbit bir kah. 
kaha savuruyordu. Demek ki kur 
!Junlar bu esrarengiz hayduda te. 
sir etmiyordu. 

- Bravo! diye iskelet cğleni. 
yordu. Doğrusu mükemmel ateş 
ediyorsunuz. Fakat hem vaktini. 
zi, hem de kurıunlannızı israf et. 
mezseniz daha isabet edersiniz. 
Şimdilik Allaha ısmarladık efen. 
diler. Allah rahatlıklar versin. 

İskelet salonun kapısına var. 
mt§tı. Lcnuvar hiddetle silahını 
iskeletin kafasına fırlatmıJ, Emil 
ile üçüncü hafiye de yumruklan. 
nı sıkarak bu pyanı hayret mah. 
lCılrun Uzerine atılmıtlardı. 

İskeleti yumruklariyle ge~rt
mek istiyorlardı. Fakat müthiş 
bir çığlık kopararak kendileri ıe. 
rilemeye mecbur kaldılar. 

lr.kcletin kemikleri tahammül 
edilmez derecede sıcaktı. 
Aynı zamanda Lcnuvar çenesi. 

ne yemi!J olduğu bir yumruk ile 
yere yuvarlanmıJ, boyunduruğa 
alman üçüncü hafiye de boğul. 
maktan güçlükle kurtularak bitap 
bir halde kapırun kenarına seri!. 

Öğrenildiğine göre Almanlar 
bir kaç gündenberi Alman mar
kı ile alış veriş yapmaktadır. 
Almanlar, otomobil, kamyon gi. 
bi bütün na.kil va.srtalarma el
koymuşlardır. Bütün gıda mad. 
deleri vesikaya tabi tutulmak -
tadır. Bunun sebebi ne kadar yi. 
yeeek varsa hepeinin askeri kı
talara verilmek Uzere alınmış 
olmasıdır. • . 

Heniiz açlık ba.~lam~ değil. -
dir. Fakat vesika ile alışverış 
yapmak meeburl olduğu gibi a
dam başına verilen gıda da pek 
azdır. 

BlR MANEVRA 
Pazar günü deniz yolu ve Os

to tarikile Norveçe iki bin Al
man askeri gelmiştir. Hava yo. 
luyla gelmiş olanlar da b~ ki. 
şi kRdardJr. Bu kıtalar Hltler 
ma.rşlan söyleyerek halkın il -
kayt nazarları önünde caddeler. 
den ıreçmektedirler. 

Haber almdığma göre geçen. 
lerde Osloda bir allrm işareti ve 
rilmiş; bu sırada şehrin merke
zindeki caddelerden birinde bir 
panik husule gelerek dört ldşi 
ölmüFtür. Fakat iyi haber alan 
kimseler bunun mürettep oldu. 

oldu. Meçhul bir şahıs tram • Paristeki felaketten içi pek 
vayla geçerken caddenin bir kö- sıkılan Maryan, hiç konuşrnu -
şesinde nöbet . bekleyen bir AL dal d .. ·· ·· d 
man askerini vurdu .. Tabii halk yor, dalgın ooın uşunuyqr u. 

Maamafih, bir kelime söyle~ 
derhal vaka mmta.kasma birik- olmak için, Löpayörlere, küçU.k 
ti, hadiseyi haber alan Alman. kızları Te7.eri niçin beraber aL 
lar koştular ve 

0

bir çok Norveç- madıklarını sordu. Değirmenci 
lilerin üzerine a.teş ettiler. Al. kaba bir lisanla: 
man nöbetçiyi öldüren tabanca _ Daha. kendisini idare etme. 
bulundu, fa.kat Norveçli fedai sini bilmiven altı yaşında. bir 
meydana çıkarılamadı. ming-ocu da yanımda sürükle -

SPORCU TALEBELER meğe vaktim yok, dedi. Zaten. 
Almanların Norveçi işgale mübarek kız dünyaya hiç gel -

başladıkları haberi ya.yılınca rnescydi olmaz mıydı? Evimizin 
Oskı gcnc;.leri aııla Umitsizliğe işini darmadağın etti. 
düşmediler .. Bilakis büyük bir Fa.kat Maryan itiraz ederek, 
~vinç içinde skilerine sarılarak o kadar sruzel ve zeki bir kıza 
dağa çıktılar.. Kendilerine ne nadiren tesadüf ooildiğini söy. 
yapacaklarım soranlara ı!adecc leyince, Madam Löpa.yör sesini 
~u cevabı verdiler: tatlılaştırarak cevap verdi: 

- Biraz spor yapacağı.z... - Evet, çok akıllı ve çok şi_ 
Ancak bu sporcu gençler he- rindir amma ... Ne de olsa kız. 

nUz Os!oya avdet etmiş değil - dır... Po.rise gönderilemez. Kıs
lerdir. Bu gençlerin ~imali Nor- metini bulup evlend!rmek 15.. 
veçc geçerek müttefik kıtalara zrm. O da ayrıca bir dert! Hem 
iltihak ettikleri kuvvetle zanno. de kim bilir ne kadar para gide_ 
lunmaktadır. cek ! 

O tarihten itibaren Almanlar Pariste, istasyanda.n çıkar çık 
çok ciddt tedbirler almak lüzu- maz, Löpayörler kalabalığa ka
munu hissetmişler ve genç er. rışıp kayboldular. 
keklere şehirden dışarıya çtık- Otomobil, Boşenlerin konağı 
mağı ~iddetle menetmişlerdir. ônünde durduğu vakit, Matyö ile 
Nitekim Alman işgali altında Maryan yaya kaldırımının ke. 
bulunan No?"Veç şehirlerin.de narında Segenlerin otomobilini 
gençlerin ski yapmaları da §id- gördüler; içinde, Lüsi ile Andre, 
dtle menolunmuştur. açık renk elbiseler giyinmiş, ses. 

siz ve hareketsiz bekliyorlardı. 

1O5 milyon lira kıymatinde bir çocuk 
miıti. Londr'Gdmt bUdiriliyor: biridir. Tütün kralı olan baba. 

- I~ıkları yakın.. Iııkları ya.. Birleşik Amerikanın Kanada. smdan tevarüs etmiş olduğu ser-

Konağın kapısına yaklaştıkları 
sırada Valantinle karşılaştılar. 
V alantin her za.ma.nki gibi gayet 
acul, gayet telıişlI halile çabuk 
çabuk yütilrken. Ma.ryanla Mat. 
yöyü görünce meyus bir tavır 
takınarak v&.zivetin icap ettir
diği kelimeyi söyledi: 

km.. daki sefiri ve Niu-Jersey ayan veti Uç buçuk milyar frank (bi. 
Diye Emil bütün kuvvetile bıa. meclisi a.za.sı intihaplarmda en zim t>aramızla. yüz beş milyon 

ğırıyordu. kuvvtli na.ınzet olan Mister. Jim- 1 lira) kadardır. · •• . • 
Fa.kat çok geç. kalmııtı: •İskelct my Kromvel ife kansı.mesut bir Dünyaya ge~eai beklenen~ 

kapıyı aşmışb,.l>ilc ..• Esnıt feryat , hadiseye inti:ar etmektedirler. cuk •muazzam bır servete 88.hıp 
edtrek, imdat istiyerek haydudu Mister Jimmy KromveJ dUn- olacaktır. · 
takibe koyuldu. Bahçeden birkaç yanın en zengin adamlarından 
el silah ani geldi ve hafiye kapı. 
ya koştuğu zaman demir parmak. 
lıkiarın önünden gayetle lüks bir 
otomobil Yeşil İskeleti hamilen 
hareket ettiğini gördü. 

(Daha oor) 

7.5.940 Salı 
12.30: Program ve memleket •at 

ayarı, 12.SIS: Ajanı ve meteoroloji ha. 
berlerl, 12.:10: llılllzlk: Çalanlar: Ru.. 
ten Kam, Cevdet Kozan, ı~tUn ök. 
e. Okuyan: Sadi Ho~e!', ıs.ı:s: Mllzik 
Halk Türküleri, Azize Tözem ve Sadi 
Yaver Ataman, 13.30/U.00: Kllzlk: 
Karlfık proçam (Pl.) 18.00: Pro. 
gram ve memleket saat ayan, 18.0:S: 
llılllzik: Bir konçerto (Pl.) 18.30: Ço. 
cuk saati, 19.00: Mllzlk: Ankara rad.. 
yosu kUme sea vo saz heyeti, ldarc 
Eden: Mesut Cemil, 19.4:S: Memleket 
ııaat ayan, Ajruıs ve meteorolol ha. 
berter!, 20.00: Konuııma: (Çiftçinin 
ııaaU), 20.l:S: Müzik: Fuıl heyeti, 
21.00: Konu§ma (lktrsat \"C Hukuk 
ıuatlı, 21.20: Serbest ıa.at, 21.30: 
Müzik: Küçük orkestra, Soprano 
Bedriye TUzün'Un ittlrakile, 22.30: 
Memleket saat ayan, Ajans haberleri, 
Ziraat. Esham - TahvllAt, Kamb1-
yo - Nukut borsası (Fiyat). 22.:SO: 
Müzik: Cazband (Pi.) 23.2:S/23.30: 
Yannkl program ve kapanı§. 

8.5.940 Çarşamba 
12.30: Program ve meınlcket 1a&t 

ayan, 12.3:5: Ajans ve Meteoroloji ha.. 
berter!, 12.:SO: Mllzlk: Muhtelit prkı. 
lar (Pl.) 13.30/H.OO: lllllzlk: Küçük 
Orkestra, 18.00: Program ve memle. 
ket aaat ayan, 18.0~: Mil.zil<: O<la mil. 
ziğt (Pi. ) 18.30: llılllztk: Saz Eıerlerl, 
Çalanlar: Fahire Fenıan, Refik Fer-
san, Fahri Kopuz, 1 - PC§rev; 2 -
Saz Semalal; S - Sirto. Okuyan: 
Necmi Rıza Ahııkan, 19.00: Konuş. 
ma (Dııı pollUka hMlaelert), 19.20: 
19.4:S: Memleket saat ayan, Ajana ve 
meteoroloji haberleri, 20.00: Müzik: 
Faaıl Hf>yeU, 20.3.'i: Temsil: Ankara, 
Yazan: Yunus Nllzhet Unat. 21.36: 
Serbest saat, 21.'6: Kllzlk: Riyuetl. 
cumhur BandOIU, 22.30: Memleket aa. 
at ayan, Ajana haberleri; Ziraat, El. 
bam - Tahvtllt, K&ınblyo - Nukut 
borsaaı (F1yat). 2:ı.:SO: Ku.ztk: Caz.. 
b&nd (Pl.l %3.~/23.30 : Yarmkl pt'O. 

gram w kapan11. 

Şarlonun Diktatör filmi menedilrtiezıe 
Şarlonun huırladığı Dikta.tör 

isimli filmin göeterilme tarihi 
yaklqtıkça Almaeyayı d& bir 
cndite alıyor. Eğer bu film A
merika.da menedilmesse kendi -
terinin de bir film hazırlıyacak. 
lanru ve bunu bütün Balkan 
memleketlerinde gösterecekleri
ni söylemektedirler. 

Alman haberlere göre bu fil. 
min ismi "Reisicumhur,, olacak 
ve filmde bir reisicumhur seçi
minin iç vüzü gösterilecektir. 

Almanyanın tesiri altında o. 

lan film amilleri ha.zırlıyacakla~ 
n kurdele için şunları söylliyor. 
tar: 

''Bu filmin muvaffakıyeti, bil
ha.168. Amerikada. reisicumhur • 
luk için seçim vapılırken göste
rildiği takdirde bir kaç misli 
fazla olacaktır... Fakat bunlara 
rağmen bu filmin muhakkak ha. 
z.ırlanacağmı garanti edP.meyiz, 
çünkü bu fiJmin hazırlana.bilme
si bir çok siya.si düşünüşlerin 
vaziyetine bağlı olacaktır.,, 

Majinoya bir taarruz 
mu hazırlanıyor? 

Fransız gazeteleri Alman yanın uzun 
müddet hareketsiz kalamıyacağı fıkrinde 

Fransızca Lö Jurnal guet~i 
muharrirlerinden Leon Mussi.i 
yazıyor: 

Almanların ya.ptıkaln bu son 
hareket bu memleketin ne ka • 
dar kritik bir vaziyette buhmdu. 
ğuna bir delil teşkil ediyor. Bu. 
na rağmen Norveç ve Danimar
ka darbesi Almanyayı karakte · 
rirıe eden metodik bir tarzda ya· 
pılmıtşır. 

Onlaruı şimdi ma.nız kaldık . 
lan müşkülat onları bu işten ge. 
ri göndilrecek midir? Bunu zan-
netmiyoruz... Hatta öyle tah
min edilebilir ki bunu Ma iinoya 
yapılan bir ikinci sald1r11 takip 
edecektir. Düşman bir.e hücum 
etmeğe hazırlanıyor. 

Böyle bir şeyi bize tahmin et· 
tiren sebepler nelerdir? Bunla. 
rın en bqmda vine harptenberi 
bir.de mevcut olan kanaat gel. 
mektediı-. O da, bizim, Almanya· 
nm usun müddet hareketsiz ka
lama vıp ergeç ininden çıkarak 
bize sa.ldmna.k mecburiyetinde 
kalacağıdrr. 

Acaba Norveç.e mücum etmek 

suretile bizim Majino hattından 
kuvvetlerimizin bir kısmını çe· 
keceğimizi mi zannediyor? M.a
jinomuza hücum etmeği tecrübe 
edecek olursa bir kere daha he. 
sabında yanıldı~ acı bir su
rette görecektir. 

Almanya bunu iyice bilmeli
dir ki biz hiç bir zaman Mozel 
nehrile Ren nehri arasında bir 
cephenin mevcut olduğunu u· 
nutmuyoru.z. 

Düşmanın Mosel'in p.rkında 
Sa.rda yaptığı keşif hareketleri 
acaba ona. bu suretle ilerleyebi
leceğini mi zannettiriyor. Onun 
bu iae hazırlandığı muhakkak
tır. 

Biz, bize hücum edilmesini 
beklivoruz. General Gamelen u. 
zun zamandanberi buna. hazır
lanmıştır. Bu onun için bir bas 
kın olınıyacaktır. 

Şimalde fazla meşgul olan 
düşman garp cephesinde en ufak 
bir harekette bulunmadı. Norvec; 
ve Danim&rka maoeruı başladı· 
jmdanberi hephede en ufak hl. 
diee bile olmuyor. 

- Ah! Ne felaket! Biricik 
evlat! · ' · 

Sonra uzun uzadıya kendin
den baluıe girişti. Krzlarile bir. 
tikte bir nikih mera.simi için ki-
liseye gitmeye ha.zırlanırken bu 
fena ha.beri almıştı. Her ne ka
dar kilise ayini saat on biri çey
rek ~çe başlıyaca.ksa da, evve. 
la bura.ya gelmekte bir lihza te. 
reddüt etmemişti. 

Matyö dikkatle ona. balcıyor
du. Onun böyle, sanki çılgın ha
yatının alevinde kurumuş gibi 
ihtiyarlamamasına hayret edi -
yordu. İş hakkında görüşmek 
üzere evlerine sı ksık girip çık. 
tığı için, karı kocanın biribirle
rindcn ne kadar uzak yaşadık
larını bilirdi. Eski Alman mü. 
rebbiye, Nora, şimdi kendine 
ayn bir apartmıan döşettirme. 
ği tercih etmişti. Segen açıktan 
açığa metresinin evinde yaşıyor 
du. Oğulları Gaston da harbiye 
mektebine gireliberi, Valantin. 
o muhteşem konakta, iki kızıyla 
yapavalnız kalmıştı. Ha.sar li.iz
g8.rı v:ı.vaş yavaş evi temelinden 
yıkıyordu. 

Maryan bahsi değiştirdi : 
- Kızlarınız m.a.cıaallah biiyü. 

müşler! Andreniz pek cici ol
muş ... Lüsi adeta. gelinlik ça
ğına gelmiş; kaç yaşmdadır? 

Valantin telAşla: 
- Ah! ah! Sakın bu söyledi. 

ğinizi i~itmesin. Çünkü derhal 
ağlamağa başlar. On yedi ya.'.ım
dadrr ama, aktlca henüz on iki
sine varmadı. Daha bu sabah şu 
nikah merasimi için kiliyese git
mek lakırdısı olunca kıyametleri 
kopardı. Böyle şeylerden hasta 
olurmuş. Mütemayiden rahibe. 
tikten bahsediyor. Bilmem ne ya_ 
pacai?ız. Galiba sonunda istooi
ği olacak. Andre henüz on üç 
yaşında ise de ablasından daha 
olgundur. Fakat o da kuzu gibi 
uysal, budala bir şey oluyor:.. Ba
z.an onun fazla uyu~lugunu 
görmekten adeta hastalanırım. 

Avrılmak üzere elini uzatır. 
ken ·Maryanın gebe olduğunu 
görerek: . _ 

- Oo ! Ben ne yapacagmu şa.. 
şırdım. Az kalsın hatırınızı sor
mayı ıınutacaktmı! Sekiz aylık
smız değil mi? Hem de bu on 
birinci çocuğunuz olacak. Vah, 
vah, vah! Maamafih madem ki, 
bu sizce makbul... Ah! Zavallı 
Boşenler! Evleri bomboş kaldı. 

Matyö ile Maryan, fabrika 
bahçesinden ~eçerken her za
man gürültülerle dolan bu Ç&
lı~& beldeeinde şimdi hüküm 
mirtn mevtai sük11ttan kalpleri. 

- Ne mUthiş felaket, biricik 
evlat! 

M.atyö ile Maryanın elini aık
trlttan sonra, gayet haiif sesle, 
ağlamaktan taabı kesilen Kons
ta.nsın yalnız bir odaya çekildi
ğini ve Blezle Boşenin. aşağıda 
cenazeye ait işlerle uğraştıkları. 
nı anlattı. 

Sonra, gene ağır adımlarla 
gezmeğc başladı. Matyö, karISI
nr kapı yanında bir koltuğa. o
turtarak kendi ayakta durdu. 
Ortalığa yeniden kasvetli bir 
süktln çöktü. On dakika geçme_ 
den salona bir kadınla bir er
kek girdi. Matyö ile Maryan ev
vela onları tanıyamadılar. Fa. 
kat, kadının, bir körü idace e
der cibi yanındaki erkeği ko
lundan tutup yürüttüğUnü gö _ 
rünce 'bunların Anjelenler oldu
ğunu anladılar. Geçen kıştan.be
ri, Anjelenler, Janvildeki evle_ 
rini satıp Parise yerleşmi§lerdi. 
lflas eden bir bankada hemen de 
bütün servetleri batmıştı. Bu ~
bepten, kadın iş aramağa mec
bur olmu~. ve bir hayır cemiye_ 
t~ girmişti. Kocaya. gelince, 
gözleri büsbütün bozulduğun_ 
dan sa;bahtan ak§ama kadar bir 
k~ooe oturmağa mahkfun kal
mıştı. 

Madam Anjelen, kocasını 
Ma.ryanm yanma getirip bir 
koltuğa oturttu. Sonra titrek 
ellerile Muyanm ellerini tutar
ken, o da. hafifçe aynı ümitsiz 
kelimeleri kekeledi: 

- Ah! Ne yazık, biricik ev
lat! 

Gözleri yaşlarla doldu, ve hı~
kınklarmı mendili altında boğ. 
mağa çalşı.rak kendini kocasi. 
ıe Maryanın arasmıda. dnrah brr 
koltuğa attı. Yeni bir siikfuı hiL 
kUm sürdü. 

. N~ayet, &şen ile Blez içeri 
girdiler. Boşen, yediği bu bü
yük darbe üzerine on yaş bir
den ihtiya.rla.nuştJ. Muzaffer 
hodga.mıiğı içinde, hiç bir vNcit 
böyle bir feWcetin beşma gele. 
bileceğini dUşünmemişti. ÇWı. 
kU, onun indinde, kendi gibi 
sağlam bünyeli bir adamın oğ. 
lu her türlü hastalığa meydan 
okuyabilirdi. Şimdi bu fecl ha_ 
kikat karşısında. bir kadın ka. 
dar zayıf ve iradesiz kalmış, ve 
biricik oğlwıun M§I yanında , 
yrkıla.n hülyalarına, mahvolan 
hesaplanna yan.arak çocuklar 
gibi hüngür hüngür ağlamıştı. 

Ma.työ ile Maeya.nı görünce 
boğazı hıçkırıklarla doldu, Göz
leri tekrar yaşardı. Kollarnu a. 
çaralc sendeleye sendeleye onla.. 
ra doğru ilerledi. 

(Daha 1.'ar) 

por 
a:wwws awwwı ................ 

Beynelmilel binici-
lik müsabakaları 
Mussolini kupasını Al

manlar kazandı 
Roma.da. yapılmakta olan. bey • 

nelmilel binicilik müsabakaları 
bu pazar yapılan kral ve impa
rator kupası konkurları ile sona 
ermiştir. 

Müka.f atı 12.000 liret olan bu 
mücabakaya. nisanın 27 sinden. 
beri devam eden kon.kurlarda 
iyi derece alan 25 at iştirak eL 
miştir. Birinciliği Alman Brin.k.. 
man kazanmıştır. İkinciliği İtal 
ya, üçUncülilğü yine Almanya 
almışlar ve bu suretle mü.saba... 
kalar müddetince en iyi dere. 
releri almış bulunan Alman sü
varileri son müsabakayı da ka
zanarak Mussolini kupası bera
berlerinde memleketlerine dön
müşlerdir. 

Yen; Ne~rivat 
\ 'AltLlK - Yap.r Nabi (lnaa.nt Ede. 
biynt), Cevdet Kudret (San.atkA.r ve 
Muhit), Rüştü Şardat (Edebiyatmıız. 
da vl\lan duyğusu) tızcrtnde bl.rer 
mnkaleatyle Mayıımı 1lk saym çılW. 
KudreUt hikA.yeclmiz Bekir Srtkı 

Kunt'un da yenl bir bikl,.eci bu ııU•. 
hadadrr. 



1-VAKIT 7 MAYIS 1940 , 

__________ ...,,_ ıoıo tKRA!\-fİl.'EJ;ERt:-

1 a det 2000 Ura. • 2(JQO.-lira 
3 .. 1000 .. - 8000.- .; 

6 " 500 .. - 8000.- .. 
12 250 .. - 8000.- .. 

T. iş Bankası 
4.0 .. 100 .. - 4.000.- .. 
7:S .. 50 .. - 3750.- .. 1940 K üçük Cari 

210 .. 2:5 .. - :S2M>.- .. 

Hesaplar 

ikramiye Planı 
Ketide)er: 1 Şubat, 1 Mft.. 

yıı, 1 Ağustos, 1 lkincite,rin 
tarihlerinde yapılır. 4-.......................................... __________________ _ 

1 
fstanbul Levazım Amirliği satmalm:J 

Komisyonu ilanları --------387 çltt köhne fotin satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 8/:5/940 Çar~am_ 

bıi:·IUnU 'Mat: 14,30 da Tophanede Levazım .A.mlrltğt Satmalma Komlııyo. 
nunda ~ııpılacaktır. Tahmin bedeli 3S llr& 70 kunı,, katı teminatı 6 JJradır, 
Talipler köhne fotinlerl Jdaç!uıdıı. Fen Tatbikat Okulunda görebilirler ,., 
gôrdUklerine dair komisyona vesika. ibru etmek mecburlyetindedlrler. 

(84.0) (31S!';7) 

* • * 
1100 metre sırım makine kayışı almacaktır. Pazarlıkla ekılltmeıi 13 

Mayıs ıuo Pazartesi gUnü saat H,30 da Tophanede Levll.ZJm Amlrliti Satm. 
alma l{omlııyonunda yapılacaktır. Nümunem komlııyonda görülür. lstekllle. 
rin bellJ saatte Komllıyona gelmeleri. • (837) {8:5:54) 

* * * l!SO adet altlı \'e OstıU demir karyola alıııacakt.u·. Pazarlıkla eksiltmesi 
, /Ci/940 Çargamb:ı günll aaat H c!e Tophanede LevaZTm Amirliği Satınalma. 

Komlııyonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda gör UIUr. tatek!llcriıı te-
mlnatlarlyle belli sruıtte komisyona gelmeleri. (839) (35M) 

* * * Kilo Gram fkoher kilo l lyah 

3159 520 Beyaz iplik 30l5 kurulJ 
1322 O~O Hl\kt iplik 350 kuruı 
llS65 40 Gri iplik. 350 kuruıı 

6047 500 

Yuknrdıı cins ve miktarı yazılı yerll fabrikalar mamulAtmdan olan iplik 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/ 5/940 Çarşamba günü saat 15 de Top. 
hanede Levazım Amirliği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Nümune. 
lerl komisyonda gBrUlllr. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(841) (35:58) 

• • * 
17 kalem çorap makinesi yedek parçaları alınacaktır. PaUlrlıkla ek8ilL 

me.si 8/ 5/940 Çar§amba gUnU saat 15,30 da Tophanede Levazım Amirliği 

Satınalma Koml~yonunda. yapılacaktır. Tahmin bedeli 3:l02 lira ,50 ku~. 
kati teminatı 40:5 lira 37 kuru~tur. Mıktar ve cinsleri ko~layonda görlllilr. 

(842> (31159) 

6000 metre şerJtl kolan alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme~! 10/ :5/940 Cu
ma. günll snnt l!S,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma komlayo. 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1800 lira, kntl teminatı 270 liradır. Nü. 
munesl komlsyondn g8rU1Ur. (8~) (3688) 

• • • 
Gölcükten B:ı.ndırmaya 20 ton nakliyat yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek. 

alltmesi 8/5/910 Çarşamba günü sa.::ı.t 16 da Tophanede Levazım Amirliği 
83.tmaımn komJsyonunılıı yapılılcnkbr. tııteklllerln motör ve mavnahnnın 
flbu nakliyatı ynpmağa elverişli olduğuna dalr \'esika ibrazı mecbuı'idir. 
Temlnıı.tlarile beraber belli saatte komlııyonda bulunma.lan. (851) (3Ei8G) 

* * * Bir adet komplo ilik makinesi alınacaktır. I'ıızarlıkla eksl!tme!li 9/ 5/ 9<10 
Perşembe günü saat 15,30 da To~hanedo Levazım Amirliği Satmalmıı. ko
mlsyonundn yapılacnlttır. tstcklilerin temlnatıarile belU saatte komlııyona 
gelm~lert (8:52) (36S7) 

Nafıa Vekaletinden: 
21/C/ 04.D tnrlhlnde Cuma günü saat 16 da Anknrada Natla Vekaleti bL 

nası içinde Mah:c.'lle müdUrlUğU odasında topln.ıun malzeme ekıılltme komis. 
yonundn 2G6000 lira, muh:ımmen bedelll ve Mersinde Cif tcşllm ,,art.ile 100 
t.a1mn b:ısit m:ıkas ile bir adet ray telmtunun kapalı zarf uııuıııe ekıı!ltmesi 
yıı pılacaJ.: b r. 

Eksiltme ~rtname ve teff'rruatı 13.30 on Uç lira otuz kuru~ bedelle maL 
umıe mUdUrlUgUnde:n nlmnblUr. 

Muvakknt tcmtnnt 10950 liradır. 

!ı:tol:lllcrln teklif mektupl:mnı, mm-akkat temln~t ve şartn:ıır.esinde 
yazılı n '41k ile birlikte aynı ı;iln saat ı• • kadar mezlmr kom1syona mak-
buz muknblltnde ver meleri IAznndır. (2065) (3072} 

BOR~A 
- Ankara 6-5-940 -

ı--ÇEKLER --
l ~ıerU t tln(lll&) 

, \1\1 Uol•u ı Ar ıerlka l 
100 f'r\naa Fraokı 

ı 00 Uret , !ıal!"• > 
\00 la~-1! l-)MnkJ 

100 trıorln (Felı.-melllı) 

ıuo Kanmark tAlmanı 
lUO Hel& • ı 14( lçlka l 
100 Uıra.bml (l: unan ) 

l OO Leva ı Bul&ar} 

lOO (,,lekUAlova., kuronı. 

lOO Peub'I , hpa.o)'aj 
lOO .t:ilot1 (lıbl"tan ) 

ıoo l'enc6 (Mmcar) 
ıoo ~y (Bmner) 

100 Dtn r ( Yu,r.flala• l 
100 Yen (.lapon) 

ı 00 lavec .21' ııroau 
100 Rııt,lf' tt: ı" } 

5.Zt 
l;a.u 

%.l)ü1j 

7.677:> 
29.Z7Z5 
80.2117 

U .97 
0.91 
l.sı 

13.61 

Zi .40:>0 
0.623 
S.66:> 

Sa.4630 
Sl.003 

Esham ve Tahvilat -
Tllrk borcu ı peşin 
19S8 % 6 lkl'amlyeıll 
Sıvu - Erzurum 2 
Sıvas - Erzunım S 

ıo.-

19.-
19.64 
19.6:1 

ihtiyat yoklamaya 
davet 

Fatih askerlik §ııbesindeıı: 
İhtiyat yoklamasına davet. 
1 - Her sene mutat olan ih

tiyat yoklamasına devam edil
mektedir . 

2 - Yoklamalar yine doğtıın 
doğum yapılacak ve her mükcl 
lef bizzat yoklamasını kcndb\ 
yaptıracaktır. 

3 - Yoklama cumartesi hariç 
olmak üzere haf tanın her gün 
saat 9 dan 12 ye kadar devam 
ede<:ektir. 

4 -Öğledensonra şube kendi 
işlerile mcggul olacağından hiç 
bir suretle müracaat kabul cdi. 
lemez. 

5 - Şubeye iwihama meydaı 
vermemek ve mükellefleri uzun 
müddet işlerinden alıkoymamak 
için vuku bulacak müracaatlar 
gazetelerdeki ilana göre yapıla· 
cağından her mükellef doğum 
ilanını not etmelidir. 

6 - !lan olunan doğuml ular
dan başkasının müracaatı kabı~ı 
edilemiyecektir . 

7 - Bu yıl askerlik çağına gi
ren 336 doğumlulardan ilk yokla 
ması ha.ziran 940 sonuna kad\\r 
devanı ed~ektir. Bu doğumlu -
lar yoklamaları için yalnız bal
tanın (cuma ) günleri öğleden 
sonra şubeye müracaat ederek 

KAYIPLAR 
" yoklamalarını yaptıracaktır 

\ 3!1 doijumlular 
------- J 13 mayıs 940 pazartesi, 

14 maym 940 sal ı, Gazi Osmanpap mektebinden aldı. 
ğım 935 ııenulndekl tasdiknamemi 
zayi e t tim. Yenlslııl çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur, Ali Erdeğer 
(322t8) 

* * * 
Kadıköy Niltu• memurluğundan al. 

dığtm nüfus cüzdanımı zayi ettim. 
Yeniılni çıkaracağımdan e11ldalnln 
hllkmU yoktur. 

Ailt8! Kli&leltf' Çitte lill\1D.liit 
:-ıo. 2S8 Halide Gllren (S22•ı) 

* * * 1931 ııeneainde Kadıköy orta oku. 
lundan aldığını 7 inci ıruuttan 209 
numaralı tasdiknamemi zayi ettim. 
Yenisini çıkaracafımdnn hiç bir hük. 
mu yoktur. 

Baglp Türeln 

* * ~: 
936 acnesinde İatanbul Mıntıka iL 

man daJrealnden almı§ olduğum 

H / 8662 No.lı tayfa tezkeremi zayi 
ettim. Yeniainl alacağımdan eııkl&lnin 
hükmU yoktur. 

Mahmut otlu Ahmet U:ı.un 

(32258) 

. . ilan 
t)skUdar Sulh l lııd Hukuk Hakim. 

Ujinden: 
iU0/251 
Vsklld:ı.r Selmo.nağa ~lahkf'mc ar. 

ka.ııı .okak No. 13 llA<'ı Mllhmut. 
Mahcur Mwıtafa Cevat vasiııl Ha. 

ticenin mahcurun mutaaarrıt oldutu 
üıküdar Rumi .Mehmetpa~ mahal
lesi Arasta kapısı sokak ( eski \'e 
yeni No.lı gayrlmenku!Un tapu kay. 
dında mevcut vekiliniz Osman taıe_ 

b11e alacaktan dolayı konan haczin 
mürur uzaman ıebcblle ikame edilen 
fekki davası neticesinde gıyap kara. 
rma itirazla mahkemeye gelmediği. 

nlzden ve tapu kaydlyle dava sabit 
oldutundnn ı"8 Haziran 303 t:Arth ve 
25 sayılı Üsküdar Btdııyet mahkemesi 
muku·e!U muharrirllğinden gönderi. 
len tezkere ile vazcdllml, olan hac. 
z1n fekkine icra ve ınu kanununun 
muvakkat 4 Uncu ve borçlar kanunu. 
nun 12:5 lncl maddeslnc tevfikan 
13 -t.94.0 tarihinde karar \'erilmlşUr. 
İllndan itibaren sekiz gün z:ırtında 
temyizi da.\'a etmcdiğlnlz takdlrd:> ka
rarın kesblkatıyct edeceğini natık 

başklUp ihbarnamesi i!ı\.nen teb!lğ 

olunur. (322:57) 

SAH!BI: ASl !tl US 
Basıldığı ver : V AKIT Matbaası 
Umum Neşriyatı ıdare eden : 

Refik Ahmet Scven~il 

15 mayıs 940 çarşamba, 
16 mayıs 940 perşembe. 

322 dofjumlul.ar 
17 mayıs 940 cuma, 
20 mayıs 940 pazartesi, : 
21 maym 940 salı. 

3!3 do(jumlukır 
22 mayıs 940 çarşamba, 
23 mayıs 9-tO perşembe, 

24 mayıs 940 cuma. • 
324 doqumlular 

27 mayıs 940 pazartesi , 
28 mayıs 940 sah, 
29 mayıs 940 çarşamba, 
30 mayıs 940 perşembe. 

KAN.ZUK 
MEYVA 

TUZU 
~EQ VEME~TtN SON~R 
KULLANINIZ 
SİHHATINIZI 
KAZANIRSINIZ.. 

1 ~ 

lstanbul Asll~·e "OtllncU llulruk Hl.. 
kimllifinden: 

Mebu:re tarafından, Sabahat ve İnci 

çocukların kayyımı sıfatı ile, lst.nn. 
··' ':-1'"· •" M(Mü:-JllğU ve evvelce Al<. 

sarayd:ı Horhor caddesinde 110 No.Iı 
... , - : ı.. ....... 1A1:ta iken hail hazır ika_ 
metga.hının meçhul olduğu taayyün 
eden Mahmut aleyhine m:ı.hkcmenin 

939/ 662 No.lı dosyaaı ile açılan tea
clll akit dava.sının yapılan muhalte. 
mesl sonunda: Mumaileyh :Uahmudun 
kUnye.!!in~, 921 tarihinde İbrahim kızı 
ölü Hatice ile evlendiğinin ve 931 ta. 
rihlnde bu akitten Sabahat ve 933 ııe. 
nesinde dahi İnci adında iki çocuk te
vellüt ettiğinin tesciline k:ıblll lem. 
yi:ı: olmak ~re 1!5/ 4/ 9t0 tarihlndo 
karar verilmiş ve yazılan ll!m mnh. 
keme divanhanesine tallk edilmiş oL 
duğundan mumaileyh Mahmudun on 
beş gün zarlmdıı. temyizi dava ede. 
bileceği huırusu llln olunur. (3221:5) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
tdnre ihtiyacı lç'n !50, 100 ve 200 çiftli 5.000 metre pamuk ipliği ile tec. 

rl~ edilmiş kur,şunıu kablo kapalı zar!la eksiltmeye çıkarılmı;tır. 
2 - Muhammen bedeli (8!500), muvakkat teminat (637,!5) lira olup ek. 

slltmesi 22 Haziran 910 Cum:ı.rtcsl günU saat {11) de Ankaradıı. P. T. T. 
Umum MUdUrlUk blnMmdakl satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - tııtekliler, muvakkat temlnat·ma.kbuz veya banlta temlruıt mektu. 
bile kanuni vesaiki ve teklltl muhtevi kapalı zarflarını o l:'ün saat (10) a 
kadar komiayona \'Crecel<lerdlr. 

4 - Şart.nıımelt'r Ankarad11. P. T. T. Levll.%Im, t&t.anbulda Levazım Ay. 
niynt şubesi m UdUrlUklerinden bedelsiz olarak verilecektir. {2062) (3673) 

, , -· 

5 

ffitiiJ 96 aea+rMiif • • 

Türkiye Cumhurıyetı 

Ziraat Bankası 
Kuruluş farihi: 188g . ı 

T .. k Lıras Sermayesi: 100,000,000 ur 

Şube ve Ajans a~e~i: 265 Jelerİ 
Zirai ve ticari her nevi banka muaıne 

Para biriktirenlere 28,800 ura 

ikramiye Verivor .~ 
( 11e~· l 

tıı .. ~rrt1 ı.ııc 
~ira:;.t Bankasında kumbarah ,.c ihbnrsız 'ıctıı ı;c "ııf• 
rmdıı e n az 50 lh·ıısı bultmanlaı•ıı sen~<le ~ <r,ıtıl''" 

kur'a ile aşağıdaki pUlna göre ik ramiye ıt., tJfl' 

4 

4 

40 
100 
120 
160 

Add 

.. 
" 

ı.ooo Ll ralılı ... ooo .. 
tiOO !.000 .. .. 

1.000 
•4.ooıl 
~.oo:> M 

ı~o 

100 .. .. 
40 4 .800 .. 

H U•j ~~ J 
" ... " ltı"'e 

IC ı;tı 1 sene de 
DiKKAT: Hesaplnrındnkl paralar b r takdir 

1 
'6)'1 

liradan aşağı dUşmiyenlere ikramiye çıktığıderıı.: ııecc~ 1 

tazlasiyle verilecektir. Kuralar senede 4•
0

de ı;clt 
ı Birin~lkılnun, ı Mart ..-e ı Haziran tarlbter• #fllll'!!, 

-----.ıı-----~~ ~;;..,~;..;.;...;.... _____ _.~. An 'arı 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu.!,"/ 
ıııılı 

Y"tıı 
()00) nıe!J'C t ıı ~ 

1 - Tahmin edilen bedeli !.6S40) lira ola,ıı (10. g{lJJU stltl 
kuma b<'zin 18 Mayıs 9 tO tarihine raııtııyan Cumartesi ,yotıdsll 
palı zarfla eksııtmesl yapılacaktır. U 1tonıl 

2 - tık teminatı (43S) lira olup §:ı.rtnamesl tıer g n od 
rasız olıırak alınab!Ur. ı.ncıe t,anıf~ t 

3 - İsteklilerin 2490 .sayılı knn·ınun tarifatı daııJ:ten bit ~ı.ııtııt>11 
lerl kapalı tekli! mektuplarını en geç belli gün \·e sflll ırıa1'buı: c:ı4!16 1 

lmdar I.casımpıı.~:ıda bulunnn ltomlayon bnşkanlıtına 
vermeleri. tıııDI) 

• ıt * del btl rf'll' 
"000) tı 1111 '°" 

1 - Tahmin edilen bedeli (19G90) Jlra oııın (# 
11 

de J<llP 
18 Mayıs 9·10 tarihine rasthyan Cumartesi gilnU ss.at .-rtıı 

)lerr 
aııtmesl yapılacaktır. tnllıtleıd 

şar 
2 - İlk teminatı (1476) lira (7!5J kuruş oJup ed 

mlıyond:ın parasız olarak almnbllir. Je uını1111ı e1"" 
daltillll t1all ti 

3 - tstekll!erin 2400 sayılı kanunun tarlfa~ saıı.tten tir ,.crıt'elt 
leri kapalı tekli! mektuplarını en geç belll ı;tın v )<ablllnde c:ı'gg) 
katlar Kasımpaşada bulunan komlsylnn mıı.kbUZ mu ~ 

. etre f$> ı 
ıs: * * .,0.oooı rıı ~rtl• 

ı - Tahmin edilen bedell (67.000) lira oısn ~O ıcııpalı ~ 
maşm 22 Mayıs 040 tarlhine raathyan <;aroıunba ,_0ıııJI> 
m esl yapılacaktır. her gtlJl 

tnoıncsi 2 - İlk teminatı (4600) llrn olup şar ~ t t 

(3:l5) kuru, bedel mukab:linde almabUlr. ııuıncJe tJl _.ıı.t '~~ 
tarifatı da t>fr .,..... ıııııı--

3 - tsteklllerin 2·190 sayılı kanunun 5311tte!I rıııı ıl 
!eri knpalı tekil! mektuplarını on geç belli gün v;rıA JJlal<ııut lı;ö6 
kıı.dar Kasımpn~ada bulunan komisyon bn!lkanlı 
vermeleri. 

· ıAnısr . yonu ı 
Askf ri Fabrikalar Satınalma Komıs 

L:::::.:.:.::.:~::::..:::~--~~:-:::'~\;l.~"ııı.t' .. 1' ı· 
ıııı~ııın ' 11 •t., ' 

61 K aJNU l\lubtellf Att'3 Tu~ıası \ 'C rnubtel ırıı• ~ 
61 kal::!Jl satına ~· e 

Tahmin t'dllen bedeli ( 176.000) Um oltın üğil ){erıcc.z J I<~ il> rJllı' 
ve har~lan Askert Fabrikalar Umum MUdUrl,

10 
da paı.ıır 'cıaıı ,-e şr. 

yonunc:ı. ıı Mayıs 940 Cumartesi gilnO saatıııo'1e ı ·l)nt!S)'Oıı M11ıı ~cld 
cektir. Şartname (Sl ıtra (801 · kuru' mul<tı.~ ve 2ıt90 nuııı "' tıtl ·ıre 
Jlplcrin muvakkat temtnnt ula n (10.0!!0) 1 rn ıınııdıtdarın• nıe.zl'or ~~) 
2. ve 3. nıadde!~rlndcld ve.!!alltle komtsyon~d:Sı \·csmasUe <''' 
kadar tUccardan old:ıklarmt\ d:ı.lr Ticaret 

aa.atte komJByoııa müracaatları. 


